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ٌتضمن  ، 5367دٌسمبر سنة    9الموافق لـ   5937ذي ا لحجة عام   56، مؤرخ فً 501 -67أمر رقم 

 .قانون التسجٌل

 باسم الشعب

إنربٌسالحكومة،ربٌسمجلسالوزراء،

بناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌة،-

- 1965ٌولٌوسنة10فقالموا1385ربٌعاألولعام11المإرخفً182-65وبمقتضىاألمرٌنرقم 53-70ورقم

المتضمنٌنتؤسٌسالحكومة،و1970ٌولٌوسنة21الموافق1390جمادىاألولىعام18المإرخفً

والمتضمنإلؽاءالقانون1973ٌولٌوسنة5الموافق1393جمادىالثانٌةعام5المإرخفً29- 73وبمقتضىاألمررقم-

 157-62رقم فً 31المإرخ سنة ؼاٌة1962دٌسمبر إلى النافذ التشرٌع لمفعول آخر، إشعار حتى التمدٌد، إلى والرامً

.1962دٌسمبرسنة31

والمتضمنالموافقة1975سنةدٌسمبر30الموافق1395ذيالحجةعام27المإرخفً87-75وبمقتضىاألمررقم-

علىالقوانٌنالجبابٌة،

بماٌلً:ٌؤمر

إناألحكامالملحقةبهذااألمر،تشكلقانونالتسجٌل.: المادة األولى

،منأدناه2وٌمكنأنٌشملقانونالتسجٌل،فضبلعنأحكامهالتشرٌعٌة،ملحقاتنظٌمٌاٌتكون،بعدالتقنٌنطبقاألحكامالمادة

وقراراتتم مراسٌم علىشكل والمتخذة به الدٌمقراطٌةالنصوصالمتعلقة الجزابرٌة للجمهورٌة الرسمٌة الجرٌدة فً نشرها

الشعبٌة.

الحاجةموضوع: 2المادة  تكونعند التسجٌل، برسوم المتعلقة لؤلحكام المتممة أو المعدلة والتنظٌمٌة إنالنصوصالتشرٌعٌة

تقنٌنبواسطةمراسٌمتتخذبناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌة.

هذااألمروكذاقانونالتسجٌلفًالجرٌدةالرسمٌةللجمهورٌةالجزابرٌةالدٌمقراطٌةالشعبٌة.ٌنشر: 3المادة 

.1976حرربالجزابرفًدٌسمبرعام

 هواري بومدٌن 
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 الفهرس

 

 
 الباب األول

 تحدٌد الرسوم المطبقة وطرق تسجٌل العقود

 مواد القانون

مكرر15إلى1

8إلى1رسومالتسجٌلالمطبقةطرٌقةتحدٌد-القسماألول

10و9 ٌرالقضابٌةؼطرٌقةتسجٌلالعقودالمدنٌةوالعقود-القسمالثانً

12و11الحداألدنىللتحصٌل-القسمالثالث

3مكرر12مكررو12الوثابقالمثبتةللنقل.-القسمالثالثمكرر

12إلى4مكرر12الشفويطرٌقةتسجٌلنقلالملكٌة- 3القسمالثالثمكرر
6مكرر

الرابع التسجٌلالمطبقةعلىالنقلالمقرونلؤلموالالمنقولة-القسم طرٌقةتحدٌدرسوم
 والعقاري

13 

مكرر15إلى14منطرٌقةتسجٌلالعقودالموثقة-القسمالخامس

 الباب الثانً
 تحدٌد القٌم الخاضعة للرسوم النسبٌة والتصاعدٌة 

57إلى16من

18و17اإلٌجارات-القسماألول

19مبادلةالعقارات-القسمالثانً

20القسمة-القسمالثالث

23إلى21منالرٌوع-القسمالرابع

24الشركات-القسمالخامس

35إلى25مننقلالملكٌةلقاءعوضومجانا-القسمالسادس

46إلى36منعنطرٌقالوفاةنقلالملكٌة-القسمالسابع

51إلى47من.الخزاناتالمإجرة،الظروؾالمختومةوالعلبالمقفولةالمودعة-القسمالثامن

52الوقابعالحربٌة األموالالمتلفةأوالمتضررةنتٌجةالكوارثالطبٌعٌةأو-القسمالتاسع

54و53ملكٌةالرقبةوحقاالنتفاع-القسمالعاشر

 57إلى55منلقٌمالمحددةبموجبالتصرٌحاتالتقدٌرٌةلؤلطراؾوعقودالتوثٌقا-لحاديالعاشرالقسما

 الباب الثالث
 آجال تسجٌل العقود والتصرٌحات 

74إلى58من

63إلى58منالعقودالعمومٌةوالعقودالعرفٌة-القسماألول

64الوصٌة.–القسمالثانً

71إلى65مننقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة-الثالقسمالث

74إلى72منأحكاممشتركة-القسمالرابع

 الباب الرابع
 المصالح المختصة بتسجٌل العقود ونقل الملكٌات  

80إلى75من

79إلى75منالوفاةالعقودونقلالملكٌاتؼٌرنقلالملكٌاتعنطرٌق-القسماألول

 80نقلالملكٌةمنطرٌقالوفاة-لثانًالقسما

 الباب الخامس
 دفع الرسوم

92إلى81من

83إلى81منالمدٌنونبالرسوم-القسماألول

90إلى84منالدفعالجزبًأوالمإجل-القسمالثانً

 92و91المساهمةفًالدفع-القسمالثالث

 الباب السادس
 العقوبات الجبائٌة

122إلى93من

100إلى93منوالتصرٌحاتالخاطبةتعدمالتسجٌلأوالتؤخٌرفًالتسجٌل،اإلؼفاال-القسماألول

112إلى101منعدمكفاٌةالثمنأوالتقدٌرات-القسمالثانً

117إلى113مناإلخفاء-القسمالثالث
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مكرر118و118حقالشفعة-القسمالرابع

121إلى119منالجبابًالؽش-القسمالخامس

122منعالمراقبةالجبابٌة-القسمالسادس

 الباب السابع
 التزامات الخاضعٌن للضرٌبة وأعوان الدولة العمومٌٌن  

 189إلى123من

129إلى123منالعقودالناتجةعنعقودسابقةوالعقودالمقدمةإلىالقضاء-القسماألول

131و130سخةثانٌةمنالعقودالعرفٌةلدىمصلحةالتسجٌلإٌداعن-القسمالثانً

الثالث إعداد-القسم عند األراضً مسح ملكٌة نقل إلىمصالح الكشؾالواجبتقدٌمه
العقود

للملكٌةالعقارٌةالمعلنةأوالناقلةأوالمنشبة
132

137إلى133منتوكٌدالصدق-القسمالرابع

138تارٌخومكانوالدةاألطراؾوجنسٌتهم-القسمالخامس

152إلى139منحقاإلطبلع.-القسمالسادس

153.اإلٌداعلدىمصلحةالتسجٌلللكشوؾاإلجمالٌةللعقودواألحكام-القسمالسابع

 الثامن -القسم التنفٌذ وأعوان الضبط وكتاب الموثقٌن الضبطفهارس لكتابات التابعٌن
راتوكتاباإلدا

مكرر162إلى154من

170إلى163منالبٌعالعمومًللمنقوالت-القسمالتاسع

174إلى171منطرٌقالوفاةااللتزاماتالخاصةالتًتهمنقلالملكٌةعن-القسمالعاشر

176و175وثٌقةالتؤمٌنضدالسرقةوالحرٌقالموقعةمنقبلأشخاصمتوفٌن-القسمالحاديعشر

الثانًعشر المودعة-القسم -بسببالوفاة المبالػالمستحقة-السنداتأوالمبالػأوالقٌم
المدٌنٌنالمودعلدٌهمأو التزامات

179إلى177من

188إلى180منالتزاماتمفتشًالتسجٌل-القسمثالثعشر

189الشهاداتالفردٌةللوفاة-القسمالرابععشر

 منالباب الثا
 التقادم واسترداد الرسوم

205إلى190من

196إلى190مناستردادالرسوم-القسماألول

205إلى197التقادم-القسمالثانً

 الباب التاسع
 تحدٌد الرسوم 

264إلى206من

 207 دج10العقودالخاضعةلرسمثابتقدره-القسماألول

210إلى208مندج1.500سمثابتقدرهالعقودالخاضعةلر-القسمالثانً

211د.ج500العقوداألخرىالخاضعةلرسمثابتقدره-القسمالثالث

212دج3.000العقودالخاضعةلرسمثابتقدره-القسمالرابع

مكرر212ملٌوندج1,5العقودالخاضعةلرسمثابتقدره-القسمالرابعمكرر

216إلى213منالتسجٌلالقضابًرسم-القسمالخامس

217المتروكاتمنأجلأعمالالتؤمٌنأوالمؽامرةالكبرى-القسمالسادس

219و218التنازلعناألسهموالحصصفًالشركات-القسمالسابع

222إلى220مناإلجارة–القسمالثامن

 224و223التصرٌحبهمااختٌارالمزاٌدالحقٌقًأوالصدٌقأو-القسمالتاسع

225الدٌون–القسمالعاشر

227و226مبادالتالعقارات-القسمالحاديعشر

228نقلملكٌةالمحبلتالتجارٌةوالزبابنلقاءعوض-القسمالثانًعشر

230و229بٌعالعقارالشابع-القسمالثالثعشر

243إلى231مننقلالملكٌةمجانا-القسمالرابععشر

247إلى244منالقسمة–القسمالخامسعشر

1مكرر251إلى248الشركات-القسمالسادسعشر

البٌوعوالعقوداألخرىالناقلةللملكٌةأوحقاالنتفاعألموالعقارٌة-القسمالسابععشر
لقاءعوضأولزبابنوكذلكللتنازلعنحقاإلجارةعقارٌةأولمحبلتتجارٌة أوحقوق

مكرر261إلى252من

264إلى262منالبٌوعوؼٌرهامنالعقودالناقلةللملكٌةلقاءعوضلمنقوالتوأشٌاء-القسمالثامنعشر
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منقولة

 الباب العاشر
 العقود التً ٌجب تسجٌلها على الحساب أو الخاضعة لتأشٌرة خاصة 

269إلى265من

265ةلقضابًعلىالحسابفًالدعاويالمدنٌرسمالتسجٌلا-القسماألول

مكرر265الدعاويالجنابٌةرسمالتسجٌلالقضابًعلىالحسابفً-القسماألولمكرر

266 صحٌفةالسوابقالقضابٌة-القسمالثانً

267إلى267منالبلدٌات-القسمالثالث
3مكرر

 268التسوٌةالقضابٌةاإلفبلسو-القسمالرابع

269مراجعةالدعاويالجنابٌةوالجنحٌة-القسمالخامس

 ي عشر  الباب الحاد
 اإلعفاءات

مكرر347إلى270من
5

 الباب الثانً عشر 
 أحكام مختلفة

 351إلى348من

 الباب الثالث عشر 
 الرسوم الخاصة المترتبة عن نقل الملكٌة لقاء عوض  

 353و352

 باب الثالث عشر مكررال  
 رسم اإلشهار العقاري 

16-353إلى1-353من

 4-353إلى1-353من اإلجراءاتالخاضعةللرسم-القسماألول

6-353و353-5اإلعفاءات–القسمالثانً

12-353إلى7-353منتصفٌةالرسمودفعه-القسمالثالث

-353ىإل13-353منأحكاممختلفة-القسمالرابع
16

 الباب الرابع عشر 
 تحصٌل الرسوم

367إلى354من

مكرر365إلى354منالمتابعاتوالدعاوي.-القسماألول

367و366واالمتٌازات.الضمانات–القسمالثانً

 الباب الخامس عشر
 رسوم التوثٌق 

373إلى368من

 أحكام جبائٌة غٌر مقننة
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 ب األوللباا

 تحدٌد الرسوم المطبقة وطرق تسجٌل العقود 

 القسم األول

 طرٌقة تحدٌد رسوم التسجٌل المطبقة 

تحصلرسومالتسجٌلحسباألسسوتبعاللقواعدالمحددةبموجبهذاالقانون.المادة األولى:

قلالملكٌةالخاضعةلهذهالرسوم.تكونرسومالتسجٌلثابتةأونسبٌةأوتصاعدٌةتبعالنوعالعقودون:  2المادة 

أولمدةؼٌرمحددة:   3المادة التًالتثبتنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعأوالتمتعلمدىالحٌاة الثابتعلىالعقود ٌطبقالرسم

لىجمٌعالعقودألموالمنقولةأوعقارٌةواللحصةفًشركةوالقسمةأموالمنقولةأوعقارٌة،وبصفةعامةٌطبقهذاالرسمع

األخرىالتًتقدمطواعٌةإلجراءالتسجٌلحتىولوكانتمعفاةمنه.

1منهذاالقانون. 212إلى 208والموادمن 206وٌحصلهذاالرسمحسبالمعدالتالمحددةبموجبالمادة

نتفاعأوالتمتعباألموالالمنقولةأوالعقارٌةٌإسسالرسمالنسبًأوالرسمالتصاعديبالنسبةلنقلالملكٌةأوحقاال:  4لمادةا

أدناهوالعقودالمثبتةإمالحصةفًشركة221ةللعقودالمشارإلٌهافًالمادةسواءبٌناألحٌاءأمعنطرٌقالوفاةوكذلكبالنسب

أوقسمةأموالمنقولةأوعقارٌة.

وٌفرضهذانالرسمانمنهذاالقانون. 264إلى 216موادمنوإنمعدالتالرسمالنسبًوالرسمالتصاعديمحددةبموجبال

علىالقٌم.

الملكٌات:   5المادة  ٌخصنقل فٌما وذلك الشرط تحقق تارٌخ عند ٌحدد للرسم، الخاضعة والقٌم المطبق الجبابً النظام إن

واالتفاقاتالمقٌدةبشرطموقؾ.

فانفًالتعرٌفةولكن،نظراالرتباطهما،لٌسمنطبٌعتهماأنٌترتبعنهماالحقفًعندماٌتضمنعقدتدبٌرٌنٌختل:  6المادة 

تعددالرسوم،فإنالتدبٌرالذيٌكونأساسالتحصٌلالرسمهوالتدبٌرالذيٌتضمنالتعرٌفةالقصوى.

أوقضابٌاأوؼٌرقضابٌاعدةتدابٌرمس: 6المادة  توجدفًأيعقدسواءكانمدنٌا تقلةأومنؼٌرالبلزمأنالتكونعندما

نهٌترتبعلىكلتدبٌررسمخاصحسبنوعه،وتحددحصةهذاالرسمبموجبالمادةإبالضرورةإحداهامشتقةمناألخرى،ف

 منهذاالقانونالتًصنؾضمنهاالتدبٌرأوالتًٌتعلقبها.

،التدابٌرالمستقلةأوؼٌرالخاضعةللرسمالنسبًفًالعقودأعبله7تعفىمنتعددالرسومالمنصوصعلٌهافًالمادة: 8المادة 

المدنٌةأوالقضابٌةأوؼٌرالقضابٌة.

إحداهاالحقفًالرسمالنسبً،واألخرىفًالرسمالثابت،فإنهالٌحصلأيشًءىوعندماٌتضمنعقدعدةتدابٌرمستقلةفتعط

 تطبٌقالرسمالثابت،كحدللتحصٌلأدنىإذاكانمبلػالرسومالنسبٌةالمستحقةأقل.التدابٌراألخٌرةماعدابالنسبةلهذه

 القسم الثانً

 طرٌقة تسجٌل العقود المدنٌة والعقود غٌر القضائٌة 

جٌلتسجلالعقودالمدنٌةوالعقودؼٌرالقضابٌةعلىالنسخاألصلٌةأوالبراءاتأواألصول.وتخضعأٌضاإلىالتس: 3المادة  

                                                 

 . 1985ق.م/ 111:معدلةبموجبالمادة 3المادة1
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علىالنسخاألصلٌةأواألصول،العقودالقضابٌةفًالقضاٌاالمدنٌةواألحكامفًالقضاٌاالجنابٌةوالجنحٌةوالمخلفات.

ؼٌرأنهفٌماٌخصالعقودباستثناءالعقودالعرفٌةواألحكامالمشارإلٌهافًالمقطعٌنالسابقٌن،تلخصمسبقامنقبلالمحررٌن

،عنداالقتضاء،فًإعدادمستخرجاتتحلٌلٌةمنقبلهإالءالمحررٌن.علىكشؾوتعطىالحق

الجداولوالمستخرجاتإلىمصلحةالتسجٌلفًنفسالوقتالذيتقدمفٌهالنسخاألصلٌةأوالبراءات.وتقدمهذه

وٌرفضاإلجراءعندمخالفةذلك.

أوالنسخأوصورالعقودالتًٌجبتسجٌلهاعلىالنسخاألصلٌةالٌترتبأيرسمتسجٌلفٌماٌخصالمستخرجات:  10المادة 

أواألصول.

 القسم الثالث

 الحد األدنى للتحصٌل

تجبرالمبالػالمتخذةكؤساسلوعاءالضرٌبةإلىعشرٌةالدٌناراألعلى.: 55المادة 

لثابتنوعها،فإنمبلػفرضالضرٌبةأوالرسموفٌماٌخصأيفرضللضرٌبةأوالرسم،مهماكانتطبٌعتهاماعداالرسوما

دجالكسورالتً0,10تحسببـدجو0,05الواجباتخاذهٌجبرللدٌناراألعلى،التإخذبعٌناالعتبارالكسورالتًتقلعن

دج.0,05تساويأوتفوق

والحقالتصاعدي األدنىلتحصٌلالحقالنسبً الحد ٌحدد  500ب كلما تحصٌلٌقلعنهذادج، نتجعنتطبٌقالتعرٌفة

1المبلػ.

دج،الحداألدنىمنالرسومالزابدةوالؽراماتالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونوالتًٌكونمبلؽهاٌقل 500بٌحدد:  12المادة

عنهذاالرقم.

اؾالحقوقأوالرسوم،فإنمبلػهذهالؽرامةالوعندماٌنتجعنتطبٌقأحكامهذاالقانونوجوبأداءؼرامةمساوٌةألربعةأضع

2دج. 5.000نعٌمكنأنٌكونأقل

 مكرر  الثالثـم القس  

 ئق المثبتة للنقلاالوثـ 

3.ملؽاتان:9مكرر  51و مكرر 51 تانالماد

 4  9القسم الثالث مكرر  

 طرٌقة تسجٌل نقل الملكٌة الشفوي

5.تانؽامل:1مكرر  51و   4مكرر   12المادة

 6ملؽاة.:  6مكرر   12المادة

 القسم الرابع  

 طرٌقة تحدٌد رسوم التسجٌل المطبقة علىالنقل المقرون لألموال المنقولة و العقارٌة 

:عندماٌتضمنعقدناقلللملكٌةأوحقاالنتفاعأمواالمنقولةوعقارات،فإنرسمالتسجٌلٌدفععنالمبلػكلهحسب  13المادة

                                                 

 . 2000ق.م/19و1995ق.م/32، 1990ق.م.ت21، 1984ق.م/811:معدلةبموجبالمواد11المادة1
 . 2000ق.م/ 21:معدلةبموجبالمادة 12المادة2
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20وملؽٌتانبموجبالمادة1984ق.م/119بموجبالمادةتانمحدث:3مكرر12مكررو 12المادتان3
 . 1985ق.م/ 113،ومقننةبموجبالمادة9831ق.م.ت/ 8- 178و 7 -178، 5- 178(:محدثبموجبالمواد6مكرر 12إلى4مكرر 12)المواد 3القسمالثالثمكرر4
 .2011ق.م/22:ملؽٌتانبموجبالمادة5مكرر12و4مكرر12المادتان5
 .2011ق.م/22وملؽاةبموجبالمادة2000 ق.م/ 21:معدلةبموجبالمادة 6مكرر 12المادة6
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لالمحددللعقاراتمالمٌكنقداشترطثمنخاصبالنسبةلؤلشٌاءالمنقولة،وأنالتكونهذهاألشٌاءقدتمتعٌٌنهاوتقدٌرهاالمعد

بمادةفًالعقد.مادة

 القسم الخامس

 طرٌقة تسجٌل العقود الموثقة 

المبرمةفًإطارقانوناأل: 51المادة  المترتبةعلىالعقود الرسوم فًالمادتٌنٌثبتتسدٌد وٌتمضمنالشروطالمحددة سرة،

منهذاالقانون.188و153

1تلخصهذهالعقودفًكشوؾٌعدهاالموثقونوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذالمختصون.

:  15المادة فًالمادة المشارإلٌها الموثقة،ؼٌرالعقود فًالكشو14تسجلالعقود مسبقا ؾالمعدةمنأعبله،التًتمتلخٌصها

البراءات.أوطرؾالمحررٌنعلىالنسخاألصلٌة

وٌجبإٌداعهذهالكشوؾلدىمصلحةالتسجٌلفًنفسالوقتالذيتقدمفٌهالدفاتروالنسخاألصلٌةأوالبراءات،عندمخالفة

ذلك،ٌرفضالتسجٌل..

وتشتملعلىالمعلوماتالضرورٌةلكًتتمكناإلدارةمنٌجبأنتكونالعقودالموثقةوؼٌرالقضابٌةمفصلةمكرر: 51المادة   

 التدقٌقفًمدىصحتهاوالتؤكدمنأنكلالحقوقالمستحقةللخزٌنةقدتمسدادهامنالمكلفٌنبؤدابها.

والسفر،التنقلو الهوٌةإلثباتالرسمٌةالوثابقفًالمسجلالموحد،الوطنًالتعرٌؾرقمالمدنٌة،الحالةعلىزٌادة،تبٌنأنٌجب

فًمسجلشخصلكلالجبابً التعرٌؾرقمأوالمعنٌٌناألطراؾمٌبلدلبلدٌةالخاصالسجلفًالمسجلالمٌبلدشهادةرقمأو

 .بالضرٌبةللمكلفٌنالوطنًالفهرس

ؤلطراؾالمتعاقدة.لالمدنٌةوالحالةالهوٌةمنالموثقتحققإجبارٌةإلىباإلضافة

 2.ر ذلك يرفض اإلجراءو في حالت عدم توف

 الباب الثانً

 تحدٌد القٌم الخاضعة للرسوم النسبٌة والتصاعدٌة 

إنقٌمةالملكٌةوحقاالنتفاعباألموالمنأينوعأوالمبالػالتًتكونأساسالوعاءالضرٌبة،تحددطبقاألحكامهذا:57المادة 

عدي.البابمنأجلتصفٌةودفعالرسمالنسبًأوالرسمالتصا

 القسم األول

 اإلٌجـارات

أعبلهتحددبرأسمالمكونمن16بالنسبةلئلٌجاراتالتًتكونمدتهاؼٌرمحددة،فانالقٌمةالمشارإلٌهافًالمادة: 56المادة  

إنعشرٌنضعؾللرٌعأواإلٌجارالسنويوكذلكاألعباءالسنوٌةمعإضافةاألعباءاألخرىفًالرأسمالومدخوالتالن قود

اشترطذلك.

ففًهذهالحالةٌجدالطرفان.وفًجمٌعالحاالتعندماالتكوناألعباءمقدرةفًالعقدنفسهأوفًأسفله،فتحددفورابثلثالثمن

التقدٌرالجزافًمجاوزللحد ومنجهةأخرىتبقىاإلدارةمفوضةإلعداد.نفسهمامحرومٌننهابٌامنإمكانٌةاعتباربؤنهذا

عدمكفاٌةهذاالتقدٌرالجزافً.

                                                 

 .1986ق.م/41:معدلتانبموجبالمادة15و14المادتان1
 .2022منقم/78ومعدلةبموجبالمادة2005ق.م/17مكرر:محدثةبموجبالمادة15المادة2
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وإذاكانثمناإلجارةأوالرٌعمشروطادفعهعٌناأوعلىأساسسعربعضالمنتوجات،فانهٌتمتصفٌةالرسمالنسبًحسبقٌمة

المنتوجاتٌومإبرامالعقدوالمحددةبموجبتصرٌحتقدٌريللطرفٌن.

أعبلهتحددبرأسمالمكونمنعشرةأضعاؾالثمنواألعباءالسنوٌةمعإضافة16دةإنالقٌمةالمشارإلٌهافًالما:  58المادة 

مبلػمدخوالتالنقودواألعباءاألخرى،عنداالقتضاء،وذلكبالنسبةلئلٌجاراتلمدىالحٌاةمندونالتمٌٌزبٌناإلٌجاراتالتً

تمتعلىرأسأوعدةرإوس.

أعبله.17لعٌنٌةمثلماهومنصوصعلٌهفًالمادةوتقدراألعباءالسنوٌةواألشٌاءا

 القسم الثانً 

 مبادالت العقارات

التقدٌري:53المادة  للتصرٌح تبعا الملكٌة نقل تارٌخ عند الحقٌقٌة التجارٌة حسبالقٌمة تقدر نوعها كان العقاراتمهما إن

لؤلطراؾوذلكمنأجلتصفٌةدفعالرسومعلىالمبادالت.

قبلإذاكانتالعقاراتالتًتمنقلملكٌتها)خبللالسنتٌناللتٌنسبقتاأوصاحبتاعقدالمبادلة(موضوعمزاٌدةإمامنؼٌرأنه

سلطةالعدالةوإماطوعٌةمعقبولالؽٌر،فانالرسومالمستحقةالٌمكنأنتحسبعلىمبلػٌقلعنثمنالمزاٌدةمعإضافة

بتبؤنماتضمنتهالعقاراتقدطرأتعلٌهتؽٌٌراتخبللفترةقابلةأنتعدلالقٌمة.جمٌعاألعباءالنقدٌةمالمٌث

 القسم الثالث 

 القسمة

ٌصفىالرسمعلىمبلػاألصولالصافٌةالمقسمةبالنسبةلقسمةاألموالالمنقولةوالعقارٌةبٌنالشركاءفًالملكأو:  20المادة

.الشركاءفًاإلرثوالشركاءمعالؽٌر

 القسم الرابع

 الرٌوع

أعبلهتحددبرأسالمالالمإسسوالمتصرؾفٌهوذلكبالنسبةلتؤسٌسالرٌوع16إنالقٌمةالمشارإلٌهافًالمادة: 15المادة 

سواءكانتدابمةأمعمرٌةأوالمعاشاتلقاءعوض.

الثمنالمشروطللنقلأواالهتبلكوذلكبالنسبةللتنازالتأوإنالقٌمةالمذكورةتحددبرأسالمالالمإسسمهماكان:11 المادة

نقلالرٌوعأوالمعاشاتالمذكورةواهتبلكهاأوإعادةشرابها.

فٌماٌخصالرٌوعوالمعاشاتالمحدثةمندونذكرالرأسمالونقلهاواستهبلكهافإنالقٌمةالمذكورةتحددبالنسبة-1:  23لمادةا

عشرٌنضعفاللرٌعالدابمومنعشرةأضعاؾللرٌعالعمريأوالمعاشًومهماٌكنالثمنالمشروطللنقلأولرأسمالمكونمن

االهتبلك.

ؼٌرأنهعندماٌتماالهتبلكأوإعادةالشراءلرٌعأومعاشمإسسمجانا،لقاءالتخلًعنرأسمالٌفوقرأسالمالالمكون-2

شرةأضعاؾللرٌعالعمريأوالمعاشً،فانهتستحقتكملةلرسمالتنازلعلىالفرقبٌنهذامنعشرٌنضعفاللرٌعالدابمومنع

الرأسمالوالقٌمةالمفروضةعندالتؤسٌس.

لٌسهناكأيتمٌٌزبٌنالرٌوعالعمرٌةوالمعاشاتالمحدثةعلىرأسواحدوالمحدثةعلىعدةرإوسبالنسبةللتقدٌر.-3

شاتالمشروطدفعهاعٌناأوعلىأساسسعربعضالمنتوجاتتقدربالنسبةلنفسرإوساألموالحسبإنالرٌوعوالمعا-4

 المنتوجاتعندتارٌخالعقد.التصرٌحالتقدٌريلقٌمة
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 القسم الخامس

 الشركات

لع: 11ة  الماد بالنسبة بعدطرحالخصوم والعقارٌة الكلًللحصصالمنقولة ٌصفىعلىالمبلػ تكوٌنشركاتأوقودإنالرسم

أواألشخاصاآلخرٌن.ءمجهاالتتضمننقبللؤلموالالمنقولةأوالعقارٌةبٌنالشركاتمدٌدهاأود

 القسم السادس 

 نقل الملكٌة لقاء عوض ومجانا 

تحددأعبله16فًالمادةبالنسبةللبٌوعوأنواعنقلالملكٌةاألخرىألموالمنقولةلقاءعوض،فإنالقٌمةالمشارإلٌها:11المادة 

بالثمنالمصرحبهومبلػاألعباءالتًٌمكنإضافتهاإلىالثمنأوتحددبتقدٌرمناألطراؾإذاكانتالقٌمةالحقٌقٌةتفوقالثمن

المضاؾإلٌهاألعباء.

ودٌونآجلةورٌوعومعاشات،تحددإنالقٌمةالتًتكونأساساللضرٌبةبالنسبةلنقلالملكٌةمجاناألموالمنقولة: 17لمادة ا

إلى35ومن33و32و30بموجبالتصرٌحالمفصلوالتقدٌريلؤلطراؾمندونطرحاألعباءماعداتطبٌقأحكامالمواد

.أدناه42

: 27المادة  المادة فً إلٌها المشار القٌمة النق أعبله16إن األعباء كل إضافة مع عنه المعبر بالثمن جمٌعتحدد وكذلك دٌة

للبٌوعوالمزاٌداتوالتنازالتوإعادة وأليسببكانوذلكبالنسبة بؤيصفة التنازل أو لصالحالبابع التعوٌضاتالمشروطة

وض.عالبٌوعوالعقارالشابعوجمٌعالعقودالمدنٌةأوالقضابٌةاألخرىالتًتتضمننقلملكٌةالعقاراتأوحقاالنتفاعبهالقاء

أ التموٌلؼٌر عقود إطار فً زبابنها لفابدة المالٌة والمإسسات البنوك طرؾ من المنجزة العقارات بٌع لعملٌات بالنسبة نه،

1.  ،ٌتمحسمهامشالربحالمتفقعلٌهمسبقافًهذاالعقد،منالقٌمةالمحددةوفقاللفقرةالسابقة“المرابحة”

العقار واحد آن فً الملكٌة نقل ٌشمل بالتخصٌصوعندما العقارات تكون أن ٌجب بالتخصٌصفانه والعقارات بطبٌعتها ات

موضوعثمنخاصوتعٌٌنمفصل.

كانت: 28المادة  فانالعقاراتمهما أومنطرٌقالوفاة بٌناألحٌاء مجانا الرسومعلىنقلالملكٌة دفع ٌخصتصفٌة فٌما

عندتارٌخنقلالملكٌةبناءعلىالتصرٌحالمفصلوالتقدٌريلؤلطراؾمنطبٌعتهاتقدرحسبتصرٌحالقٌمةالتجارٌةالحقٌقٌة

وماٌلٌهامنهذاالقانونفٌماٌخصهذهاألعباء.35دونطرحاألعباء،ماعداتطبٌقالمادة

إذ الهبةموضوعؼٌرأنه، عقد أوصاحبتا كانتالعقاراتالتًتمنقلملكٌتهاخبللالسنتٌناللتٌنسبقتا منقبلا إما مزاٌدة،

تحسبعلىمبلػٌقلعنثمنالمزاٌدةمعإضافةسلطةالعدالةوإماطواعٌةمعقبولالؽٌر،فإنالرسومالمستحقةالٌمكنأن

جمٌعاألعباءالنقدٌةمالمٌثبتبؤنماتضمنتهالعقاراتقدطرأتعلٌهتؽٌٌراتخبللفترةما،قابلةأنتعدلالقٌمة.

فٌماٌخصالقٌمةالمنقولةمنكلنوع،فإنرأسالمالالذيٌكونأساسالتصفٌةودفعرسومنقلالملكٌةمجانابٌن:13المادة 

منهذا108ماعداتطبٌقالمادة،أعبله26األحٌاءأوعنطرٌقالوفاة،ٌحددبموجبالتصرٌحالتقدٌريلؤلطراؾطبقاللمادة،

القانون.

منقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالسنداتالعمومٌةواألسهموالحصصفًالشركاتوالدٌونوبصفةعامةٌخضعلرسو:30المادة

جمٌعالقٌمالمنقولةالوطنٌةأواألجنبٌةمهماكاننوعهاالناتجةعنتركةتخضعللقانونالجزابريأوعنتركةأجنبًمقٌمفً

                                                 

 .2021مق.مت/11:ملؽاةبموجبالمادة27المادة1
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الجزابر.

قولةاألجنبٌةالمادٌةبٌناألحٌاءبصفةمجانٌةأولقاءعوضعندماٌتمبموجبعقدمبرمفًإننقلملكٌةاألموالالمن: 31المادة

 الجزابر،ٌخضعلرسومنقلالملكٌةضمننفسالشروطكمالوكانموضوعهاأموالجزابرٌةمننفسالنوع.

ٌلً،ماعداإنقٌمةملكٌةاألموالالمنقولةمنأجلتصفٌةودفعرسومنقلالم-1:91المادة  تحددكما لكٌةعنطرٌقالوفاة

إثباتالعكس:

عنطرٌقالثمنالمعبرعنهفًعقدالبٌععندماٌتمذلكالبٌععلناخبللالسنتٌنمنالوفاة.-1°

أدناه57فًحالةعدموجودعقدبٌع،عنطرٌقالتقدٌرالموجودفًالجرودالمقدمةضمناألشكالالمشارإلٌهافًالمادة-2°

خبللالخمسسنواتمنالوفاةبالنسبةلؤلثاثوعنطرٌقالتقدٌرالموجودفًالجرودوالعقوداألخرى،إذاتمإبرامهاضمننفس

أدناه.-2األجلبالنسبةلؤلموالالمنقولةماعداالتطبٌقالخاصألحكامالفقرة

فًالمقطعٌنالسابقٌن.جودأسسللتقدٌرمبٌنةعنطرٌقالتصرٌحالمفصلوالتقدٌريلؤلطراؾعندعدمو-3°

الٌمكنأنتقلعن الضرٌبة علٌها المفروضة فإنالقٌمة الضراببوجوده، لؤلثاثومندونأنتثبتإدارة بالنسبة أنه ؼٌر

بالمابةمنمجموعالقٌمالمنقولةوالعقارٌةاألخرىللتركةمعمراعاةإثباتالعكس.10

مع،فإنالقٌمةالمفروضةعلٌهاالضرٌبةلمجوهراتأواألحجارالكرٌمةأواألشٌاءالفنٌةأوتكوٌنالمجموعاتفٌماٌخصا-2

بالمابةمنالتقدٌرالذيتمإجراإهفًالعقودأواتفاقاتالتؤمٌنضد60الٌمكنأنتقلعن،مراعاةأحكامالفقرةاألولىأعبله

مفعولعندٌومالوفاة،والتًأبرمهاالمتوفىأوزوجهأوأسبلفهبؤقلمنعشرسنواتمنفتحالسرقةأوضدالحرٌقالسارٌةال

التركةماعداإثباتالعكس.

وإذاوجدتعدةوثابقبإمكانهاأنتتخذمنأجلالتطبٌقالجزافً،فانهذااألخٌرٌحسبعلىأساسمتوسطالتقدٌراتالموجودة

فًهذهالوثابق.

تطبقأحكامهذهالمادةعلىالدٌونوالرٌوعواألسهموالسنداتالعمومٌةوؼٌرهامناألموالالمنقولةالتًلهاقٌمةال-3

وطرٌقةتقدٌرهامحددةبموجباألحكامالخاصةبهذاالقانون.

1ملؽاة.:99المادة 

تحصل: 91المادة  الوفاة، طرٌق عن أو األحٌاء بٌن الملكٌة نقل رسوم الذيهوإن العقد فً عنه المعبر رأسالمال على

موضوعهوذلكبالنسبةللدٌوناآلجلة.

ؼٌرأنهبالنسبةلرسومنقلالملكٌةمجانافإنهاتصفىحسبالتصرٌحالتقدٌريلؤلطراؾفٌماٌخصالدٌونالتًٌوجدإنإزاءها

رامعقدالهبةأوفتحالتركة.المدٌنفًحالةإفبلسأوحالةتسوٌةقضابٌةأوإعسارفًوقتإب

وكلمبلػالتركةتمتحصٌلهمنالمدٌنبالنسبةللدٌنبعدالتقدٌروزٌادةعنه،ٌجبأنٌكونموضوعتصرٌح.وتطبٌقعلىهذه

بالنسبةلآلجالوعقوباتالتؤخر بصفةعامةوالسٌما التصرٌحاتالمبادئالتًتضبطتصرٌحاتنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة

والتقادموٌإجلاستحقاقالضرٌبةفقطإلىٌومتحصٌلالكلأوالبعضمنالدٌنالذيتمتحوٌله.

عندماٌكونالورثةأوالموصىلهممثقلٌنبوصاٌاخاصةبمبالػمنالنقودالوجودلهافًالتركةوكانواقددفعوا:91المادة 

                                                 

 .2011ق.م/22:ملؽاةبموجبالمادة33المادة1
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ترتبنفسالرسمعلىالوصاٌا،وبناءعلىذلكفإنالرسومالتًتمدفعهامنالرسمعلىمجموعأموالهذهالتركةنفسها،فانهالٌ

قبلالموصىلهمالخاصٌنٌجبخصمهامنالرسومالمترتبةعلىالورثةأوالموصىلهم.

 القسم السابع

 نقل الملكٌة عن طرٌق الوفاة 

الدٌونالتًهًعلىعاتقالمتوفىبالنسبةلتصفٌةود:97المادة  فعرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة،والتًٌثبتتخصم

وجودهابصفةقانونٌةٌومفتحالتركةبموجبسنداتقابلةأنتكونكإثباتضدالمتوفىأمامالعدالة.

إذاتعلقاألمربدٌونتجارٌة،فٌثبتوجودهاطبقالقواعدالقانونالتجاري.

1امبلتالتجارٌة.ٌمكنأنتنتجعنالدفاترالتجارٌةأومنالتع

وإذاكاناألمرٌتعلقبدٌنٌثقلتركةآلتإلىشخصملكٌةرقبتهاوآلخرحقاالنتفاع،فانرسمنقلالملكٌةٌحصلمنأصول

.ناهأد5 3ةالتركةمعتخفٌضالدٌنضمنالشروطالمحددةفًالماد

2دج.5 0.000بتحددأصولالتركةبتطبٌقتخفٌضٌقدر:96المادة 

منقانونالضراببالمباشرةوالرسوم 121إنالضراببالتًتمإعدادهابعدوفاةالمكلؾبالضرٌبةبمقتضىالمادة: 98المادة 

ٌخصممنأصولالتركةمنأجل المماثلةوكذلكجمٌعالضرابباألخرىالمترتبةعلىالورثةعنطرٌقالمتوفى،تشكلدٌنا

قالوفاة.تحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌ

3ملؽاة.:93المادة 

كلدٌنٌكونلعونالتسجٌلرأيفٌهبؤناإلثباتاتؼٌركافٌة،الٌخصممنأصولالتركةمنأجلتحصٌلالرسم: 10المادة 

األطراؾفعلٌهمأن ٌلجبواماعدا بموجبالمادة منهذا205إلىاالسترجاععنداالقتضاءخبللأجلاألربعسنواتالمحددة

القانون.

وتتقادمالدعوىمنأجلإثباتالصورٌةبعشرسنواتابتداءمنٌومتسجٌلالتصرٌحبالتركة.

بؤنٌطالبوا،منقانوناإلجراءاتالجبابٌة126وٌقبلالورثةأوالموصىلهم،خبللأجلاألربعسنواتالمحددبموجبالمادة

،بخصمالدٌونالمعدةبموجبعملٌاتاإلفبلسمنقانوناإلجراءاتالجبابٌة126المادةبناءعلىاإلثباتاتالمنصوصعلٌهافً

أوالتسوٌةالقضابٌةأوبموجبالتسدٌدالنهابًللتوزٌعمنطرٌقالمساهمةالبلحقةللتصرٌحوالحصولعلىاسترجاعالرسوم

4التًٌكونونقددفعوهابالزٌادة.

 5ملؽاة.:15المادة  

رأنهالتخصم:ؼٌ:11المادة 

(الدٌونالمستحقةمنذأكثرمنثبلثةأشهرقبلفتحالتركةمالمتقدمشهادةمنالدابنتثبتوجودهذاالدٌنعندذلكالوقتمن1

.جمنقانوناإلجراءاتالجبابٌة1مكرر38المادةحٌثالشكلوتبعاللقواعدالمحددةفً

حالورثةأواألشخاصالوسطاء.(الدٌونالتًأبرمهاالمتوفىلصال2

                                                 

 .2018ق.م/17و2011ق.م/20:معدلةبموجبالمادتٌن36المادة1
 . 2000ق.م./20و 1979ق.م/ 64:معدلةبموجبالمادتٌن 37المادة2
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20:ملؽاةبموجبالمادة39المادة3
 .2018ق.م/18و2011ق.م/20:معدلةبموجبالمادتٌن40المادة4
 امإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.)تنقلهذهاألحك2011ق.م/20:ملؽاةبموجبالمادة41المادة5
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ؼٌرأنهعندماٌبرمالدٌنبموجبعقدرسمًأوبموجبعقدعرفًمثبتالتارٌخقبلفتحالتركةالعنطرٌقوفاةأحداألطراؾ

المتعاقدة،فمنحقالورثةوالموصىلهمواألشخاصالمعتبرٌنكوسطاءأنٌثبتواصحةهذاالدٌنووجودهٌومفتحالتركة.

(الدٌونالمعترؾبهامنطرٌقالوصٌة.3

(دٌونالرهنالعقاريالمضمونةبموجبقٌدفاتأوانهمنذأكثرمنثبلثةأشهرمالمٌكناألمرٌتعلقبدٌنؼٌرمستحقوأن4

 فًالمادة المنصوصعلٌها الدابنضمناألشكال ٌثبته لم ال41أيوجود كان وإذا وكاٌقأعبله، ٌفتأوانه لم تمد قد نالمبلػ

إنقاصه،فإنهٌتمخصمالفابضفقطعنداالقتضاء.

(الدٌونالناتجةمنسنداتأبرمتفًالخارجأوأحكامصدرتفًالخارجمالمتنفذفًالجزابر،والدٌونالعقارٌةالتًهً5

لمتكنقدأبرمتفًالجزابرواتجاهرهنفقطعلىعقاراتموجودةفًالخارجوأخٌراالدٌونالتًتثقلالتركاتاألجنبٌةما

جزابرٌٌنأواتجاهشركاتأجنبٌةتعملفًالجزابر.

1(الدٌونحسبرأسالمالوالفوابدالتًتوفرفٌهاالتقادممالمٌثبتبؤنالتقادمقدانقطع.6

2ملؽاة.:19المادة 

أوعقارمالمنقولفاع،إلىأنٌثبتالعكس،كلقٌمةمنقولةأوٌعتبرمنالناحٌةالجبابٌةكجزءمنتركةحقاالنت: 11المادة 

الموصىلهم أو الموهوبلهم أو منهم فروعه أو المحتملٌن إلىورثه الرقبة المتوفىوملكٌة إلى به االنتفاع حق ملكٌة تعود

أكثرمنثبلثةأشهرقبلالوفاة.بموجبوصٌةأوإلىأشخاصوسطاءمالمتكنهناكهبةقانونٌةوأنهذهالهبةقدتمتمنذ

ؼٌرأنهإذاكانتملكٌةالرقبةتعودإلىالوارثأوإلىالموهوبلهأوالموصىلهأوإلىشخصوسٌط،نتٌجةبٌعأوهبةقبلبها

نقلالملكٌةعنطر منقبلمالكالرقبةوالمثبتةتخصممنضرٌبة التًٌجبدفعها نقلالملكٌة فإنرسوم ٌقالوفاةالمتوفى،

الواجبةاألداءبسببدمجاألموالفًالتركة.

األسهم:11المادة  الوفاة، طرٌق عن الملكٌة رسوم ودفع تصفٌة أجل من العكس، ٌثبت أن إلى التركة، من تفترضكجزء

بؤيعملٌاتمنذأقلوالحصصفًالشركاتوجمٌعالدٌوناألخرىالتًكانٌملكهاالمتوفىأوحصلمداخلٌهاأوبسببهاقدقام

منعامقبلوفاته.

أوللموهوبلهمأوالموصىلهم المحتملٌنأوفروعهم الورثة إنإثباتالعكسالٌمكنأنٌنتجمنالتنازللقاءعوضألحد

تركة.بموجبوصٌةأوإلىأشخاصوسطاء،مالمٌكنهذاالتنازلقداكتسبتارٌخاحقٌقٌاستةأشهرعلىاألقلقبلفتحال

لقاءعوضالتًدفعها نقلالملكٌة فإنرسوم تقبلكإثباتمعاكس، لم السابقحٌثالتركة فًالمقطع المشارإلٌها ففًالحالة

المتنازللهوالتًتمإثباتها،تخصممنضرٌبةنقلالملكٌةمنطرٌقالوفاة،الواجبةاألداءبسببدمجاألموالفًالتركة.

منهذاالقانون177لسنداتأوالمبالػأوالقٌمالموجودةلدىالمودعلدٌهمالمعٌنٌنفًالفقرةاألولىمنالمادةإنكلا: 17المادة 

تعتبرمنأجلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة،كملكٌة والتًهًموضوعحساباتمشاعةأوجماعٌةبالتضامن،

 منهم واحد كل لتركة وتابعة للمودعٌن الضراببمشتركة إدارة إلى بها المحتفظ العكس إثبات حالة ماعدا كاملة حصة عن

والمكلفٌنبالضرٌبةوالناتجةبالنسبةلهإالءاآلخرٌنإماعنطرٌقالبٌاناتالموجودةفًعقداإلٌداعوإمافًالسنداتالمنصوص

 (أعبله.2-42علٌهافًالمادة

                                                 

 .2018ق.م/19و1981ق.م/ 64:معدلةبموجبالمادتٌن42المادة1
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20:ملؽاةبموجبالمادة43المادة2
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 القسم الثامن

 والعلب المقفولة المودعة  لمختومةالظروف ا -الخزانات المؤجرة  

إنالمبالػأوالسنداتأواألشٌاءالموجودةفًخزانةمإجرةبصفةمشتركةإلىعدةأشخاصتعتبرفًحالةعدم:16المادة 

إثباتالعكسملكٌةمشتركةلهإالءاألشخاصوخاصةبحصةكاملةمنالتركةوذلكمنأجلتحصٌلالرسومفقطوٌطبقهذا

دبٌرعلىالظروؾالمختومةوالعلبالمقفولةلدىأصحابالبنوكولدىأيشخصٌستلمعادةظروفامننفسالنوع.الت

الٌمكنفتحأيخزنةأومقصورةخزنةمإجرةمنقبلأيشخصبعدالوفاةسواءمنقبلالمإجرأومنقبلأحد: 18المادة 

الؽرضمنقبلجمٌعذويحقوقالتركةأوالموثقالذيٌعٌنهربٌسالمحكمةالمإجرٌنإالبحضورالموثقالذيأستدعًلهذا

بالمكانوٌوم فًحالةعدماالتفاقوبناءعلىطلبأحدذويالحقوق،وٌخبرالموثقالمدٌرالوالبًللضراببالمختصإقلٌمٌا

باالستبلملكًٌتمكنأحدأعوانمصلحةالتسجٌلأٌامكاملةمسبقابواسطةرسالةموصىعلٌهامعإشعار(8ثمانٌة)وساعةالفتح

منالحضور.

وبعدفتحالخزنةٌتمإعدادمحضربنسختٌنمنقبلالموثقوٌتضمنالتعدادالكاملوالمفصللجمٌعالسنداتأوالمبالػأوأيشًء

1موجودفًالخزنة،وتقدمالنسخةالثانٌةمنالمحضرإلىعونإدارةالضرابب.

كلشخصعلىعلمبالوفاةسواءكانالمإجرأمأحدالمإجرٌن،قامبفتحالخزانةأوعملعلىفتحهامندونمراعاة:13المادة 

أعبله،ترتبعلٌهشخصٌارسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةوالعقوباتالمستحقةبسببالمبالػأوالسنداتأو48شروطالمادة

فً الموجودة ماعدااالخزاألشٌاء الـعقوباتنة و الرسوم ٌـخصهذه فٌما علىالـمكلؾبالـضرٌبة االقـتضاءرجوعه عند و،

2.دج250.000دجالى25.000ٌـكونفـضبلعنذلكخاضـعالـؽرامةتـتراوحمن

لفقرةوٌجبعلىالوارثأوالموصىلهأوالموهوبلهدفعهذهالؽرامةبالتضامنمعالشخصأواألشخاصالمذكورٌنفًا

السابقةإذاأؼفلفًتصرٌحهالسنداتأوالمبالػأواألشٌاءالمذكورة.

أنتقومبماٌلً:علٌهاالتًتحتويملىخزنات،ٌجباتأوالمقصوراتكلهٌبةتقومعادةبتؤجٌرالخزن:10المادة 

لمصلحةالمختصةلكلوكاالتهاأوفروعهاالتً(تقدٌمتصرٌحإلىمصلحةالتسجٌلالتابعةلمحلإقامتهاوعنداالقتضاءإلىا1

تقومبتؤجٌرالخزنات.

(مسكدفترأبجديؼٌرخاضعللطابعٌذكرفٌهاللقبواالسموالمهنةوالسكنومحلاإلقامةالحقٌقٌٌنلجمٌعالشاؼلٌنللخزنات2

نةالمإجرةمعبٌاناألوراقالثبوتٌةالمقدمة.ورقمالخز

بجدٌةأوالسجبلتأوالدفاترالصؽٌرةعندكلطلبإلىأعوانإدارةالتسجٌل.(تقدٌمالدفاتراأل3

منهذاالقانونفًحالةرفضتقدٌمالوثابقالمشارإلٌهافًهذهالمادة.143و139وتطبقأحكامالمادتٌن

والعلبالمقفولةالمودعةلدىأصحابأعبلهتطبقعلىالظروؾالمختومة49و48إناألحكامالموجودةفًالمادتٌن:15المادة  

البنوكولدىأيمنٌستلمعادةظروفامنهذاالنوع.

أعبله.50نإلىااللتزاماتالمنصوصعلٌهافًالمادةوٌخضعاألشخاصالمذكورو

  

                                                 

 . 1989ق.م/ 58:معدلةبموجبالمادة 48المادة1
 .2018ق.م/20:معدلةبموجبالمادة49المادة2
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 القسم التاسع

 1الكوارث الطبٌعٌة أو الوقائع الحربٌة  األموال المتلفة أو المتضررة نتٌجة  

وقابع:11المادة  أو الطبٌعٌة الكوارث نتٌجة المتضررة أو المتلفة التجارٌة والمحبلت والعقارٌة المادٌة المنقولة األموال إن

تابعةلتركاتمفتوحة،تخضعلقواعدالتقدٌرالمحددةبموجبمرسومٌتخذبناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌةمنأجلتصفٌةوالحرب

2ٌقالوفاة.رسمنقلالملكٌةوتحصٌلهامنطر

 القسم العاشــــــر

 ملكٌة الرقبة و حق االنتفاع

إنقٌمةملكٌةالرقبةوحقاالنتفاعلؤلموالالمنقولةوالعقارٌةتحدد،منأجلتصفٌةودفعالرسومعلىالنحوالتالً::19المادة 

بالثمنالمعبرعنهمعإضافةجمٌعاألعباءالنقدٌة(بالنسبةلنقلالملكٌةلقاءعوضلؤلموالؼٌرالدٌونأوالرٌوعأوالمعاشات،1

منهذاالقانون.113و101ماعداتطبٌقالمادتٌن

(بالنسبةلنقلالملكٌةبٌناألحٌاءمجاناأوبالنسبةلنقلالملكٌةالذيٌتمعنطرٌقالوفاة،فاناألموالالمشارإلٌهاأعبلهتقدر2

عمرالمنتفعأقلمنعشرٌنسنةكاملة،فإنحقاالنتفاعٌقدربسبعةأعشارملكٌةالرقبةمقابلعلىنحوالطرٌقةالتالٌة:إذاكان

وزٌادةعنهذاالعمرفإنهذهالنسبةتنقصمنأجلحق.ثبلثةأعشارالملكٌةالتامة،ومثلماٌجبأنتقدرحسبقواعدالتسجٌل

وابتداءمنسبعٌنعاماكامبلمنعمرالمنتفع،.سنواتدونتجزبة10االنتفاعوتزدادمنأجلملكٌةالرقبةبعشرعنكلفترة

ومنأجلتحدٌدقٌمةملكٌةالرقبةفإنهال.تحددالنسبةبعشرواحدفٌماٌخصحقاالنتفاعوتسعةأعشارفٌماٌخصملكٌةالرقبة

تؤخذبعٌناالعتبارإالحقوقاالنتفاعالمفتوحةٌومنقلملكٌةهذهالرقبة.

(منقٌمةالملكٌةالتامةلكلفترةعشرسنواتلمدةحقاالنتفاعمندونتجزبة2/10تفاعلفترةمحددةٌقدربعشرٌن)حقاالنإن

وذلكبؽضالنظرعنعمرالمنتفع.

إهتبلكهذه(بالنسبةللدٌوناآلجلةوالرٌوعالدابمةأوؼٌرالدابمةوالمعاشاتالمحدثةأوالمنقولةأليسببكانومنأجل3

(أعبلهحسبرأسالمالالمحدد2الرٌوعأوالمعاشات،بحصةمنقٌمةالملكٌةالتامةٌتمإعدادهاتبعاللقواعدالمبنٌةفًالفقرة

(منهذاالقانون.2)المقطع225و34و23و22و21بموجبالمواد

هذااالتحادعنطرٌقوفاةالمنتفعأوانقضاءالوقتالمحددفٌماوالٌترتبأيشًءمنأجلاتحادحقاالنتفاعبالملكٌةعندماٌتم

االنتفاع.ٌخصمدةحق

أعبلهٌجبأنتتضمن،تحتطابلةالعقوبات53منالمادة3و2إنالوثابقوالتصرٌحاتالخاضعةألحكامالفقرتٌن:11المادة 

تؼٌرصحٌحة،تارٌخومكانوالدةالمنتفعوإذاكانتالوالدةقدفًحالةإعطاءبٌانا1–أوال-99المنصوصعلٌهافًالمادة

ٌتثبتمنهذاالتارٌخقبلالتسجٌل،وفًعدمذلكفتحصلالرسومالمرتفعةجداالتً،تمتخارجالجزابرفإنه،فضبلعنذلك

منهذاالقانون205بموجبةالمادةٌمكنأنتكونمستحقةللخزٌنةماعدااستردادتحصٌلالفابضفًأجلاألربعسنواتالمحددة

بناءعلىتقدٌمشهادةالمٌبلدوذلكفًحالةماإذاتمتالوالدةخارجالجزابر.



                                                 

 .1985ق.م/114القسمالتاسع:العنوانمعدلبموجبالمادة1
 .1985ق.م/115:معدلةبموجبالمادة52المادة2
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 القسم الحادي عشر

 القٌم المحددة بموجب التصرٌحات التقدٌرٌة لألطراف وعقود التوثٌق 

:11المادة  ا وذلكفًجمٌع التقدٌرمفصلٌن، و التصرٌح حسبتصرٌحٌجبأنٌكون الرسوم  لحاالتالتًتحصلفٌها

 تقدٌريلؤلطراؾ.

إذالمتكنالمبالػوالقٌممحددةفًعقدأوحكمٌعطًالحقالنسبًأوالتصاعدي،فانهٌنبؽًعلىاألطراؾأنٌتبلقوا: 17المادة 

النقصقبلالتسجٌلبواسطةتصرٌحتقدٌريمصدقفًأسفلالعقد.

منأجلتحصٌلرسومنقل(2-1- 32رودالتًٌقومبهاالموثقونتكونمماثلةللجرودالمشارإلٌهافًالمادةإنالج: 16المادة 

الملكٌةعنطرٌقالوفاةعندماتوفرفٌهاالشروطالتالٌة:

(إعدادالجردمنقبلالموثقٌنبمحضرالورثةأوممثلٌهم.1

تالٌة:(البٌاناإللتزامًفًالعقدللمعلوماتال2

المتؽٌبٌنإذاكانوامعروفٌن.أسماءوصفاتوسكنجمٌعالورثةالحاضرٌنأوممثلٌهمأوالمتخلفٌنأو-أ

تفصٌلجمٌعاألشٌاءالمنقولةالناتجةعنالتركةوتقدٌركلشًءفٌها.-ب

تعٌٌناألنواعنقدا.-ج

ركهاالمتوفى.التصرٌحالمقدمبالنسبةللدٌونوالقروضالتًت-د

الوارثالذيكانتتحتتصرفهاألموالالموروثةمنذالوفاةوأنهلمٌختلسمنهاأيشًءولٌسلهعلمذكرالقسمالذيأداه-ه

باختبلسأيشًء.

الموثق.دهمٌنوقتإعدادالجردفانالعقدٌمكنإتمامهفٌماٌخصتعدادالورثةبموجبعقدرسمًٌعووإذاكانالورثةؼٌرمعل

بعدمنطرؾالبلدٌةوضمناألشكالالمنصوصعلٌهافًبعدالوفاةٌمكنأنٌتمإعدادهإنعقدالجردالذيلمٌتمإعداده فٌما

الحالةٌجبأنٌصادقعلٌهبعدالتحقٌقعنداالقتضاء،منطرؾربٌسالمحكمةربٌسالمادة،ففًهذه،المقطعاألولمنهذه

ضرجمٌعاألطراؾالمعنٌٌن.المحكمةبمح

 الباب الثالث

 آجال تسجٌل العقود و التصرٌحات 

 القسم األول

 العقود العمومٌة و العقود العرفٌة 

أدناه. 64ٌجبأنتسجلعقودالموثقٌنفًأجلشهرابتداءمنتارٌخهاباستثناءالحالةالمنصوصعلٌهافًالمادة:18المادة 

ألجلالمنصوصعلٌهفًالمقطعأعبلهالعقودالتالٌة:وتسجلعلىالخصوصفًا

إٌجارأوعن1 التنازلعن أو والزبابن والمحبلتالتجارٌة العقارٌة أوحقاالنتفاعلؤلموال الملكٌة نقل التًتتناول العقود )

االستفادةبوعدباإلٌجارٌتضمنالكلأوالبعضمنالعقار.

التمتعباألموالالعقارٌةوالمحبلتالتجارٌة.(العقودالتًتتضمننقلحق2

(العقودالتًتتناولتكوٌنشركةومدأجلهاودمجهاأوحلهاوزٌادةأواهتبلكأوتخفٌضرأسمالهاوكذلكالتنازالتعناألسهم3

والحصصفًالشركة.
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(العقودالتًتتناولقسمةومبادلةاألموالالعقارٌةبؤيصفةكانت.4

إنالعقودالموثقةالتًتفتحالحقفًالرسومالثابتةتقدممنأجلتؤشٌرةالتسجٌلخبللالشهرالذيٌلًشهرإعداد:13ادة الم

طوابعمنفصلةمنقبلمحررالكتابةعلىالنسخاألصلٌةلهذهالعقودوتكونوٌتمتحصٌلالرسومعنطرٌقوضعهذهالعقود،

التًتثبتها.ومالثابتةالمنصوصعلٌهامنأجلالعملٌاتهذهالطوابعمساوٌةلمبلػالرس

الضبطوكذلكالقراراتالقضابٌةخبللالشهرالذياتمانوأعوانالتنفٌذالتابعٌنألأمناءالضبطٌجبأنتسجلعقود:70المادة 

ٌلًشهرإعدادها.

إلىالمراقبة،ىؼرارالعقودالموثقةالخاضعةللرسمالثابتعل،ُتقدمالعقودوالقراراتالقضابٌةالخاضعةلرسمالتسجٌلالقضابً

القانونٌةخبللأجلأقصاهآخرٌوممنالشهرالذيٌلًشهرإعدادها،وتكونمرفقةبجدولٌعدفًنسختٌن،تودعإحداهمالدى

تؤشٌرةربٌسمفتشٌةأنٌقدمل،(أشهر3مفتشٌةالتسجٌل،واألخرىترجعإلىالمودعالذيٌتوجبعلٌه،عندانقضاءكلثبلثة)

 والشهرالجاري.العقودوالقراراتالموجودةفًجداولاألشهرالسابقةمنتظمة،كلبصفة،التسجٌلالفهرسالذيسجلتفٌه

أوبوضع،الخزٌنة"صالحصللحسمالطابعالم"ربارةعحملٌامكواألحالرسومبوضعختمنديعلىالعقودوالسنداتٌثبتدفع

المطبقالرسمالقضابًللتسجٌلبلػمهٌساويؽٌكونمبل،النسخاألصلٌةلهذهالمحرراتعمنفصلمنقبلمحررالعقدعلىطاب

1علىكلمحرر.

ٌجبأنتسجلالعقودالتًتتضمننقلالملكٌةأوحقاالنتفاعلؤلموالالمنقولةفًأجلشهرابتداءمنتارٌخها.:75المادة 

من64و61و60و59و 58لٌسهناكأجلمحددفٌماٌخصتسجٌلجمٌعالعقودؼٌرالعقودالمذكورةفًالمواد:71المادة 

هذاالقانون.

علىالصفقاتواالتفاقاتالمشهورةكؤعمالتجارٌةتمالقٌامبهاأوأبرمتتحتتوقٌعأعبله 62تطبقأحكامالمادة:79المادة 

المقطعاألول(منهذاالقانون.)262لرسمالنسبًالمإسسبموجبالمادةخاصوٌترتبعلٌهاا

 القسم الثانً

 الوصــــــــــــٌـــة

 2ملؽاة.:71المادة 

 القسم الثالث 

 نقل الملكٌة عن طرٌق الوفاة 

أدناه،والتً71إلى 66نإناألجلالمحددلتسجٌلالتصرٌحاتماعدااألحكامالخاصةالمنصوصعلٌهافًالموادم:71المادة 

ٌجبعلىالورثةأوالموصىلهمتقدٌمهاعناألموالالمستحقةلهمأوالتًانتقلتعنطرٌقالوفاة،ٌحددبسنةواحدةابتداءمن

3ٌومالوفاة.

 4ملؽاة.: 78إلى 77المواد من   

المإسساتالعمومٌةاألخرىأوذاتالنفعالعام،فإنفٌماٌخصجمٌعاألموالالموصىبهاإلىالوالٌاتوإلىجمٌع:73المادة

المعنٌٌن الموصىلهم أو الورثة لجمٌع بالنسبة الٌسريمفعوله عنطرٌقالوفاة، الملكٌة نقل ٌخصدفعرسوم فٌما األجل،

أنٌإجلدفعالرسومإلىبالتركة،إالابتداءمنالٌومالذيتبتفٌهالسلطةالمختصةفًالطلببالترخٌصبقبولالوصاٌامندون

مابعدسنتٌنابتداءمنٌوموفاةصاحبالتركة.

                                                 

 .2022منق.م.ت/9و 1996م/.ق40 تٌندا:معدلةبموجبالم 60المادة1
 .2004ق.م/15بالمادة:ملؽاةبموج 64لمادةا2
 .1979ق.م/65معدلةبموجبالمادة: 65لموادا3
 .2011ق.م/22وملؽاةبموجبالمادة1979ق.م./65:معدلةبموجبالمادة68إلى66المواد4
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إلىالوالٌاتوالمإسساتالعمومٌةاألخرى،أوذات:60المادة ٌجبأنتطبقعلىكلالتركةالتًتتضمنأمواالموصىبها

رثةأوالموصىلهمالمعنٌٌنبالتركةأنٌدفعوارسومأعبلهالمتعلقةباألجلالذيٌجبخبللهعلىالو69أحكامالمادةالنفعالعام،

نقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةعنهذهاألموال.

والٌسريهذااألجلبالنسبةلكلوارثإالابتداءمنالٌومالذيتبتفٌهالسلطةالمختصةفًالطلببقبولالوصاٌادونأنٌإجل

اةصاحبالتركة.دفعالرسومإلىمابعدسنتٌنابتداءمنٌوموف

منهذا366أعبلهوأحكامهذهالمادةبممارسةحقاالمتٌازالخاصبالخزٌنةوالمنصوصعلٌهفًالمادة69التخلأحكامالمادة

القانون.

من65أعبله،تذكرعلىسبٌلالبٌانفًالتصرٌحالمنصوصعلٌهفًالمادة52إناألموال،المشارإلٌهافًالمادة:65المادة 

هذاالقانونمعمراعاةتحدٌداألجلالذيٌجبأنٌقدمخبللهالتصرٌحالتكمٌلًلهذهاألموالالمتضمنتقدٌرها.

أو لصالحالخدماتاالجتماعٌةأوالثقافٌة أوالموصىبها علىاألموالمنكلنوعالمتنازلعنها المقطعأعبله وتطبقأحكام

1م.هٌباتأخرىمعترؾبنفعهاالعا

 القسم الرابع

 أحكام مشتركة

إنٌومتارٌخالعقدأوٌومفتحالتركةالٌإخذبعٌناالعتبارضمناآلجالالمحددةبموجبالموادالسابقةمنأجل:61المادة 

تسجٌلالعقودوالتصرٌحات.

:ٌؤتًماتثناءباستفتحمكاتبالتسجٌلللجمهور،حسبالساعةالتًتحددهااإلدارةكلٌوم:69المادة 

أٌامالجمعةوالسبت؛-

2ةبموجبالقانون؛المحددأٌاماألعٌاد-

للمحرراتالحسابٌة.هاإلدارةمنأجلالقفلالشهريعنداالقتضاء،بعدظهرالٌومالذيتحدد-

االفتتاحوالؽلقعلىبابكلمصلحة.اتوتعلقأٌاموساع

موجبهذاالقانونمنأجلتسجٌلالعقودوكذلكمنأجلدفعالحقوقوالرسومالخاصةبها،ومنناآلجالالمحددةبإ:61المادة 

أجلإٌداعالتصرٌحاتالخاصةبها،تمددإلىؼاٌةٌومالعملاألولالذيٌلً،عندماٌنقضًالٌوماألخٌرمناألجلفًٌوممن

أعبله.73أٌامالؽلقالمنصوصعلٌهافًالمادة

 بعالباب الرا

 المصالح المختصة بتسجٌل العقود و نقل الملكٌات 

 القسم األول

 العقود ونقل الملكٌات غٌر نقل الملكٌات عن طرٌق الوفاة 

 التسجٌل مكتبفً إالّ عقودهم ٌسجلوا أن العلنً بالمزاٌدة البٌع ومحافظً القضابٌٌن والمحضرٌن الموثقٌن ٌمكن ال(1:61المادة 

3.مكتبهم بها ٌوجد التً للوالٌةالتابع االقتضاء، دنع أو، للدابرة ابعالت

(وٌسجلأعوانالتنفٌذالتابعونلكتاباتالضبطعقودهم،إمافًالمصلحةالتابعةلمحلإقامتهموإمافًالمصلحةالتابعةللمكان2

الذيتمفٌهإعدادهذهالعقود.

ةالعقودالتًٌجبعلٌهمإخضاعهالهذااإلجراءفًمكتبالتسجٌلكتابالضبطوكتاباإلداراتالمركزٌةوالمحلٌ(وٌسجل3

                                                 

 . 1996ق.م/ 41:معدلةبموجبالمادة71المادة1
 .2015ق.م./18ادة:معدلةبموجبالم73المادة2
 .2022منق.م.ت/10و 1985ق.م/ 116تٌن:معدلةبموجبالماد 75المادة3
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مكتبالموجودفًنطاقالوالٌةالتًٌمارسونبهامهامهم.الالتابعللدابرة،أوعنداالقتضاء،فً

من:  76المادة وؼٌرها والمحاصٌل والفواكه والخشب والسلع واألمتعة لؤلثاث وبالمزاد العمومً البٌع محاضر األشٌاءإن

منهذاالقانون. 163المنقولة،الٌمكنتسجٌلهاإالفًالمصالحالتًتمتفٌهاالتصرٌحاتالمنصوصعلٌهافًالمادة

1ملؽاة. :  77لمادةا

2ملؽاة.مكرر:  66المادة 

بدونتمٌٌز.ٌمكنتسجٌلالعقودالمبرمةفًالخارجفًجمٌعمصالحالتسجٌل:  78المادة

الوصاٌاالتًتمتفًالخارجالٌمكنتنفٌذهاعلىاألموالالموجودةفًالجزابرإالبعدتسجٌلهافًالمصلحةالتً:  79ادةالم

ٌتبعلهامحلسكنىالموصً،إذااحتفظبؤحدوإالفًمكتبمحلسكناهاألخٌرالمعروؾفًالجزابر.وفًحالةماإذاكانت

اراتموجودةفًالجزابر،فٌجب،فضبلعنذلك،أنتسجلفًالمكتبالذيٌتبعلهموقعهذهالوصٌةتشملتدابٌرخاصةبعق

 العقاراتمندونأنٌترتبعنذلكازدواجالرسوم.

 القسم الثانً

 نقل الملكٌة عن طرٌق الوفاة 

فى،مهماكانتحالةالقٌمالمنقولةأوٌسجلنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةفًالمكتبالذيٌتبعلهمحلسكنىالمتو: 80المادة 

العقارٌةالتًٌجبالتصرٌحبها.

وعندعدموجودمحلسكنىفًالجزابر،فانالتصرٌحٌتمفًالمكتبالذيٌتبعلهمكانالوفاةوإذالمتكنالوفاةقدوقعتفً

 الجزابر،ٌتمالتصرٌحفًالمكاتبالتًتعٌنهاإدارةالضرابب.

 امسالبـاب الخـ

 دفــــــــــع الرســـــــــوم

 القسم األول 

 المدٌنون بالرسوم 

إنرسومالعقودوعقودنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةتدفعقبلالتسجٌلحسبالمعدالتوالحصصالمحددةبموجب:85المادة 

هذاالقانون.

أليسببكانماعدااللجوءإلىاالسترجاعلحصةوالوالٌمكنألحدأنٌخفضمنالدفعوالأنٌإجلهتحتذرٌعةالنزاعفًا

عنداالقتضاء.

:تسددحقوقالعقودالمطلوبتسجٌلهاعنطرٌق،منهذاالقانون81معمراعاةأحكامالمادة :  82المادة

؛بالنسبةللعقودالتًٌبرمونها،الموثقٌن-

ٌحررونهاأوٌتلقونهاوتلكالتً،أدناه94هافًالمادةٌةالمنصوصعلباستثناءالحال،بالنسبةللعقودواألحكام،كتابالضبط -

؛تالضبطالكتاب

؛بالنسبةللعقودشبهالقضابٌةوالعرابضالتًٌحررونا،المحضرٌنالقضابٌٌن-

؛بالنسبةللمحاضروؼٌرهامنالعقودالتًتخضعإلجراءالتسجٌل،محافظًالبٌعبالمزاٌدة-

الحالةالمنصوصعلٌهاباستثناء،بالنسبةلعقودتلكاإلداراتالتًتخضعإلجراءالتسجٌل،المركزٌةأوالمحلٌةكتاباإلدارات-

؛أدناه94فًالمادة

                                                 

 .1992ق.م/ 58وملؽاةبموجبالمادة 1984ق.م/ 121:معدلةبموجبالمادة 77المادة1
 .2011ق.م/22بموجبالمادةوملؽاة 1984م/.ق 122مكرر:محدثةبموجبالمادة77المادة2
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للتسجٌل،األطراؾ- تخضع والتً الخارج فً المبرمة أو العرفٌة للعقود ،بالنسبة علىوكذا لؤلوامر ضأوابعرالبالنسبة

فًٌنمالتًٌحصلونعلٌهامنالمحكلعقودوالقراراتاو،ٌتمتسلٌمهالهمعلىالفورمنقبلالقضاةالتًشهاداتالوأمذكراتال

؛بتسجٌلهاهإالءالمحكمونإذالمٌقمحالةما

1.الورثةوالموصىلهموالموهوبلهم-

وا:  83المادة البسٌطة الرسوم تسدٌد أجل من الخزٌنة إزاء األطراؾمتضامنٌن التحكٌمٌةٌكون علىاألحكام المترتبة لزابدة

والقراراتالقضابٌة.

 القسم الثانً

 الدفع الجزئً أو المؤجل 

منهذاالقانونٌمكنتسدٌدهعلىثبلثدفعاتمتساوٌةبناءعلىالطلب250إنالرسمالمنصوصعلٌهفًالمادة: 81المادة 

العقدالمثبتإلنجازالعملٌة.الصرٌحللشركةالمدٌنةوالمقدموالموقعفًأسفل

ماالتًوتسددالدفعةاألولىعندتسجٌلالعقد،أماالدفعتاناألخٌرتانفتستحقانمنسنةإلىسنةوٌجبدفعهماخبللالعشرٌنٌو

.%5بادفٌهمافابدةتحددتلًكلاستحقاقسنوي،تز

ابعرضضماناتكافٌة.والٌمكنقبولطلبالتجزبةعلىدفعاتإالإذاكانمصحوب

منهذاالقانون،تشملإمارهوناعلىعقاراتوإما366الضماناتالتًهًمستقلةمناالمتٌازالممنوحبموجبالمادةإنهذه

رهوناحٌازٌةعلىمحبلتتجارٌةأوقٌممنقولة.وٌجبأنتكونقٌمتهامساوٌةلمبلػالرسومالمإجلةعلىاألقل.وٌجبأنتحقق

ستةأشهرابتداءمنتسجٌلالعقدمالمٌسقطالحقفٌها.الضماناتفًأجلأقصاههذه

إندفعالرسومالمإجلةٌمكنكذلكأنٌضمنعنطرٌقتقدٌمكفالةمصرفٌة.

لٌهافًهذهفًالحاالتالمنصوصع،أدناه87منالمادة8و6)المقطعالثانً(و5)المقطعالرابع(و4وتطبقأحكامالفقرات

المادة.

ٌدفعالورثةأوالموصىلهمرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة.: 81المادة 

وٌكونالورثةالشركاءمتضامنٌن.

،أعبله85إندعوىالتضامنمنأجلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالممنوحةللخزٌنةبموجبالمادة: 87المادة  

منهذاالقانون.236اضدالورثةالشركاءالذٌنٌستفٌدونمناإلعفاءالمنصوصملٌهفًالمادةالٌمكنممارسته

-1:86المادة  الورثة من أيأحد أو علىطلبكلموصىله بناء عنطرٌقالوفاة، الملكٌة نقل مبلػرسوم ٌمكنتسدٌد

ثبلثةأشهرعلىاألكثربعدتارٌخالقرارالذيٌمنحأجلالدفعالشركاءعلىعدةأقساطمتساوٌة،بحٌثٌحلأجلالقسطاألول

تقدٌمالتصرٌحبالتركة.منأجلالمطلوبمندونأنٌتمدفعماتبقى،بعدأكثرمنخمسسنواتمنانقضاءاألجل

تًتلقاهاإماالورثةالشركاءبالمابةمنالحصصالصافٌةال5تحدٌدهذهاألقساطباثنٌن،عندماالتتجاوزرسومنقلالملكٌة-2

الرسوم بالمابةمننفسالحصصوهكذا10المتضامنونوإماكلواحدمنالموصىلهم،وتحددبؤربعة،عندماالتتجاوزهذه

،وذلكبدونأنتتجاوزعدداألقساط%5دوالٌك،ٌرفعباثنٌنتدرٌجٌاعدداألقساطكلماتجاوزتالرسوممضاعؾجدٌدٌقدرب

(أشهرعلىاألكثر.6،وأنالتفوقالمدةبٌنكلقسطستة)عشرة

أعبله،وتضاؾإلىكلقسطوتدرجفًدفاتر84تحسبالفوابدعلىالرسومالمإجلةحسبالمعدلالمحددبموجبالمادة-3

الحساباتفًنفسأبوابالمٌزانٌةالتًتدرجفٌهاالرسومالتًتنطبقعلٌها.

                                                 

  .2022منقم/79ومعادإحداثهابموجبالمادة2011.م/ق22:ملؽاةبموجبالمادة82المادة1
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بالتركةوالٌقبلهذاالطلبإالإذاكانمرفقابتصرٌحجلإلىمفتشالتسجٌلللمكتبالذيٌجبأنٌصرحلدٌهٌقدمطلباأل-4

التركةكاملةوبانتظاموإذاقدمالمدٌنونالضماناتالكافٌة.

القانون،تشملإماالرهنمنهذا366وإنهذهالضماناتالتًهًمستقلةعناالمتٌازالممنوحبموجبالفقرةاألولىمنالمادة

منالمادةالمذكورة،وإماالرهونعلىأيعقاراتكانتإمارهونحٌازٌة2القانونًعلىعقاراتالتركةالمشارإلٌهافًالفقرة

علىمحبلتتجارٌةأوقٌممنقولة.

ٌجبأنتكونقٌمتهامساوٌةلضعؾدٌنالخزٌنةعلىاألقل.

نأنٌضمنكذلكعنطرٌقتقدٌمكفالةمصرفٌة.إندفعالرسومالمإجلةٌمك

تستطٌعإدارةالضراببأنتطلبضماناتإضافٌة،فًأيوقتكان،إذارأتذلكضرورٌا.وإذالمٌستجبالمدٌنبالضرٌبة

األداءخبللأجلشهرللطلبالذيقدملهذاالؽرضبموجبرسالةموصىعلٌهامعإشعارباالستبلم،فانالرسومتصبحواجبة

فورا.

الكٌفٌة-5 العقارٌةضمن فًالمحافظة تسجٌله منٌوم مرتبته ٌؤخذ علىعقاراتالتركة القانونًالممنوحللخزٌنة إنالرهن

والطرٌقةالمحددةبموجبالقانون.

استرجاعا وتحقٌقأو لتؤسٌسضماناتوشطبتسجٌلاالمتٌازاتوالرهونالحٌازٌة المثبتة العقود المقدمةتوقع المنقولة لقٌم

العقودمعفاةمنرسومالطابع تكونهذه مفتشالمكتبحٌثتكونالرسومواجبةاألداء. بالنسبةلئلدارة،منطرؾ كضمان،

والتسجٌل.تخفضرسومالتوثٌقوالرهونبمقدارالنصؾ.

صبحواجبةاألداءفورامندونأيإنذار.فًحالةالتؤخٌرفًدفعأيقسطمستحقمناألقساط،فإنالرسومالموقوفةت-6

الكفاٌةالمبلحظٌن.التطبقأحكامهذهالمادةعلىالرسومالمستحقةنتٌجةاإلؼفاالتأوعدم-7

ٌمكنأنتسددمسبقاالرسومالمإجلة.فًهذهالحالة،التستحقالفوابدإالإلىؼاٌةٌومالدفع.-8

لتإلٌهعنطرٌقالتركة،أموالفًملكٌةالرقبة،ٌستطٌعفًحدودالحصةالنسبٌةلملكٌةالرقبةكلذيحقآ- 1: 88لمادة ا

القٌمةالخاضعةللضرٌبة،أنٌإجلدفعرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةوالتًهومدٌنبهاإلىؼاٌةانقضاءأجلالٌمكنأن

بملكٌةالرقبة.ٌتجاوزستةأشهر،ابتداءمنٌوماتحادحقاالنتفاع

أعبله.87إناالستفادةمنهذاالتدبٌرمشروطبتؤسٌسضمانالشروطالمحددةبموجبالمادة-2

-3 األولىمنالمادة بموجبالفقرة إلىاالمتٌازالممنوحلها باإلضافة بالرهنالقانونًعلىالعقارات3 66تحتفظالخزٌنة ،

لمذكورةوذلكمنأجلضمانالرسومالمإجلةبمقتضىهذهالمادة.منالمادةا2المإسسبموجبالفقرة

-4 الفوابدسنوٌا،وٌستحقالقسط84إنالمبالػالتًأجلدفعها،تعطًفوابدحسبالمعدلالمحددفًالمادة أعبله.وتدفعهذه

األول،سنةبعدانقضاءاألجلتقدٌمالتصرٌحبالتركة.

فًحالةفًحالةالتؤخرفًدفع-5 واألمركذلك، مندونأيإنذار. األداءفورا الموقوفةتصبحواجبة فإنالرسوم الفوابد،

التنازلالكلًأوالجزبًمنقبلالمالكعنملكٌةالرقبةالتًآلتإلٌه.

ابدالتًنصعلىأعبله،ٌمكنإعفاإهمندفعالفو88إنصاحبالحقالذيٌستعملالحقالمنصوصعلٌهفًالمادة: 83المادة 

 الفقرة فً الخاضعة4دفعها القٌمة على إذن تإسسعند المستحقة، الوفاة طرٌق عن الملكٌة نقل رسوم ولكن المادة، تلك من

 للضرٌبةللملكٌةالتامةلؤلموالالتًتلقاهاالمدٌنبالضرٌبةٌومفتحالتركة.

أشهرال الستة خبلل المإجلة الرسوم دفع عدم الجزبًعنهذهوفًحالة الكلًأو التنازل أو الرقبة بملكٌة حقاالنتفاع تحاد

أعبله.84األخٌرةمنقبلمالكالرقبة،تضاؾإلىالرسومالمستحقةفوابدالتوثٌقالمحسوبةطبقاللمعدلالمحددفًالمادة

كانتتركةتشتملإماعلىدٌونذاتآجالاسمٌةمستحقةبمقتضىع:30المادة  بؤكثرمنإذا قودتوثٌقٌةأوحكموحلأجلها
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خمسسنواتبعدالوفاة،وإماعلىمبالػأورٌوعأورواتبمتؤتٌةمنعقودتؤمٌنموقعةمنقبلالمتوفى،فإندفعرسومنقل

لولاآلجالأوالملكٌةعنطرٌقالوفاةالخاصةبهذهالدٌونأوالمبالػأوالرٌوعأوالرواتب،ٌمكنأنٌإجلإلىؼاٌةتارٌخح

سنة.15ٌتؤخردفعماتبقىإلىأكثرمناالستحقاق،إذاطلباألطراؾوذلكمندونأن

بموجب المإجلةتعطًالفوابدحسبالمعدلالمحدد فإنالرسوم توارٌخحلولاآلجالأواالستحقاق، الدفععند وفًحالةعدم

أعبله.84المادة

ضمان تقدٌم األطراؾمن ٌعفى المادو من األولى بموجبالفقرة لها الممنوح االمتٌاز إلى باإلضافة تحتفظ الخزٌنة ولكن ة،

ةالمذكورة.منالماد2منهذاالقانون،بالرهنالقانونًعلىالعقاراتالمإسسبموجبالفقرة366

ضمنالدٌنأوالمبالػأوالرٌوعأوالرواتب،وفضبلعنذلك،فًحالةالمفاوضةفًالدفعالمعجلأوالمادةشراءالكلأوالبع

 فإنماتبقىدفعهمنالرسومالمإجلةٌكونواجباألداءفوراعلىالمبلػالكلًلهذهالدٌونأوالمبالػأوالرٌوعأوالرواتب.

 القسم الثالث 

 المساهمة فً الدفع

القضابٌ: 35المادة  و المدنٌة العقود على المفروضة الرسوم بالمنقوالتأوٌتحمل االنتفاع حق أو الملكٌة نقل التًتتضمن ة

العقاراتكماهًمحددةبموجبهذاالقانون،بالتضامنمعأطراؾالعقدالتًٌتعٌنعلٌهاإجراءتوزٌععادلومنصؾ.

الٌتحملإالنصؾحقؼٌرأنهعندماٌستفٌدأحدطرفًالعقد،المشتريأوالبابع،منإعفاءبموجبحكممنأحكامهذاالقانون،

1نقلالملكٌةالذيٌتحملهالطرؾاآلخر.

فًإطار: 31المادة  المبرمة والعقود والقراراتالنهابٌة علىاألحكام المستحقة الرسوم تحصلمناألطراؾالمعٌنة ؼٌرأنه

2قانوناألسرة.

 الباب السادس

 العقوبات الجبائٌة

 القسم األول

 ً التسجٌل، اإلغفاالت والتصرٌحات الخاطئةعدم التسجٌل أو التأخٌر ف 

أنٌدفعوا: 39المادة  فًاآلجالالمقررة، عقودهم ٌسجلوا الذٌنلم ٌتعٌنملىالموثقٌنوالمحضرٌنومحافظًالبٌعبالمزاٌدة

شخصٌاؼرامةٌحددمبلؽهاعنكلمخالفةكماٌؤتً:

التسجٌلٌتراوحمابٌنٌومواحدوثبلثٌنٌوما.إذاكانالتؤخٌرفً%،منالحقوقالمتملصمنها،10-

كاناإلٌداعقدتم3بتلجبةمالٌةمقدرة-  بعدالٌوماألخٌروذلكدونأنٌتعدى%عنكلشهرأوجزءمنشهرالتؤخٌر،إذا

%.25مجموعاإللزامالمالًوالؽرامةالجبابٌةالمشارإلٌهماأعبلهكحدأقصىنسبة

الموث أن ٌسجلواؼٌر لم الذٌن والمحلٌة، وكتاباإلداراتالمركزٌة كتاباتالضبط تنفٌذ وأعوان وكتابالضبط الموظفٌن قٌن

عقودهمفًاآلجالالمقررة،ٌتعرضونلعقوباتتؤدٌبٌةتمارسهاعلٌهمالسلطةالمختصةالتًٌنتمونإلٌها،دونالمساسباحتمال

3نٌنوالتنظٌماتالمعمولبها.تطبٌقعقوباتأخرىمنصوصعلٌهافًالقوا

المادةمكرر   93لمادةا أحكام تطبق المادة 93: فً المنصوصعلٌها اآلجال فً تسجل لم التً األطراؾ العقود 61على ،

                                                 

 . 1994ق.م.ت./5و 1994ق.م./30:معدلةبموجبالمادتٌن91المادة1
 . 1986ق.م.سنة42:معدلةبموجبالمادة92المادة2
 .2000ق.م/22و1996م/.ق42،1994ق.م/31،1993ق.م/34،1991ق.م.ت/4:معدلةبموجبالمواد93المادة3
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1المتضمنةنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعلؤلموالالمنقولة.

ةلعقودالمٌزانٌةالتًتتمفًجلسةعلنٌةلئلدارات،عندماالٌودعؼٌرأنهناكاستثناءألحكامالمادةالسابقةبالنسب:  94المادة

ففً ٌتابعالتحصٌلضداألطراؾمنقبلمفتشًاألطراؾمبلػالرسومالمحددةبموجبالقانونفًأٌديالكتاب. الحالة، هذه

التسجٌلوٌتحملاألطراؾزٌادةعنذلك،الرسمالزابد.

إلىمفتشًالتسجٌلخبللالعشرةأٌامالتًتلًانقضاءاألجل،خبلصاتمصادقعلٌهامنطرفهموولهذاالؽرض،ٌقدمالكتاب

رسوممنقبلاألطراؾوذلكتحتطابلةالعقوباتالتؤدٌبٌةمنقبلالسلطةالمختصةالتً لمتقدملهمبصددها الخاصةبعقود

ٌتبعونها.

عقودأومحاضربٌعؼنابمأوحطامسفٌنةٌعدهاموظفواإلدارةالبحرٌة،تطبقعندعدمالتسجٌلفًاألجلالمحددل: 31المادة 

أعبله. 93علٌهمالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادة

أعبله،التًتنصبالنسبةللمزاٌداتالتًتتمفً 94تطبقعلىكتابالضبطوموظفًاإلدارةالبحرٌةأحكامالمادة:  96المادة

علىتقدٌمخبلصةإلىمفتشالتسجٌلمنأجلإبراءذمةالكتاب،عندماالٌودعاألطراؾالرسوملدىالكتاب.جلسةعلنٌة،

2ملؽاة.:36المادة 

التصرٌحاتبؤموالهمالمنقولةلهمعنفًإنالورثةأوالموصىلهمالذٌنلمٌقدموا،خبللاآلجالالمنصوصعلٌها:38المادة 

ٌدفعونتع ٌحددمعدلهطرٌقالوفاة، وٌضا عنكلشهرأوجزءمنشهرالتؤخٌر،ومستحقابتداءمنالٌوماألولمن%1ب

دج.5.000الشهرالذيٌلًتارٌخاستحقاقٌةالرسومالتًٌتعلقبها.والٌمكنأنٌقلهذاالتعوٌضعن

دجعنكلشهرأوجزءشهر100قدرهاٌدٌةؼرامةتهدوإذالمٌعطًالتصرٌحالحقفًأيرسم،ٌدفعالورثةأوالموصىلهم

دج.500دونأنتقلعن

ٌهملون عندما أعبله، المقطعٌن فً علٌها المنصوص العقوبات شخصٌا اآلخرون الشرعٌون والممثلون األوصٌاء وٌتحمل

3التصرٌحاتخبللاآلجال.

دج:5000المستحقةمندونأنتقلهذهالؽرامةعنٌعاقببؽرامةتساويضعؾالمبلػاإلضافًللرسوم-أوال:  33المادة 

كلبٌانؼٌرصحٌحلهانعكاسعلىمبلػالرسومفًعقدهبةبٌناألحٌاءأوفًالتصرٌحبالتركةوعلىالخصوصالبٌانات-1

المتعلقة:

بدرجةالقرابةبٌنالواهبالمتوفىوالورثةالموهوبلهمأوالموصىلهم؛-

لهمأوالمنتفعون.ألقابوتارٌخومكانوالدةكلمنالورثةأوالموهوبلهمأوالموصىبؤسماءو-

كلتصرٌحٌقدممنأجلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةونتجعنهبصفةؼٌرقانونٌةتخفٌضدٌن.وٌجبعلى-2

ةبالتضامنمعالمصرح.الدابنالمزعومالذيأثبتبصفةخاطبةوجودهذاالدٌنأنٌدفعالؽرام

منهذاالقانون.وفضبلعنذلك،ٌجبعلىالمودعلدٌهمأو237و232و179إلى175كلمخالفةألحكامالموادمن-3

أنٌدفعواشخصٌاالرسومالمستحقةماعداحالةالرجوععلىالمدٌن178و177الحابزٌنالمدٌنٌنالذٌنخالفواأحكامالمادتٌن

 ة.بالضرٌب

 كلإؼفالٌبلحظفًتصرٌحبتركةلمتعطًالحقفًأيرسم.-4

                                                 

 .2000ق.م/23مكرر:محدثةبموجبالمادة93المادة1
 .2011ق.م/22ملؽاةبموجبالمادة:97المادة2
 .2000ق.م/21و 1981قم/65:معدلةبموجبالمادتٌن 98المدة3
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1.دج،فًحالةعدماستحقاقأيمبلػإضافًللرسمنتٌجةالمخالفة5.000ٌطبقمبلػأدناه-ثانٌا 

رسمازابداعلىتعدالؽرامةالخاصةباإلؼفاالتالمعترؾبهافًالتصرٌحاتباألموالالمنقولةعنطرٌقالوفاة،: 500المادة 

أعبله،عندماال98دج.ؼٌرأنه،تطبقأحكامالمادة1000الرسمالمستحقبالنسبةلؤلشٌاءالمؽفلة،دونأنٌقلهذاالرسمعن

 2ٌثٌراإلؼفالالمسجلالشكفًحسننٌةالمصرحٌنبها.

 القسم الثانً  

 عدم كفاٌة الثمن أو التقدٌرات 

3ملؽاة. :505المادة 

4:ملؽاة.501دة الما 

5ملؽاة.:509المادة   

6ملؽاة. :  507إلى  501المواد من 

7ملؽاة.:  107المادة

8ملؽاة.:508المادة 

الٌطبقالرسمالزابدإالإذاكانالنقصانفًتقدٌراألمبلكالمصرحبهاناتجاعنعقدسابقللتصرٌحوذلكبالنسبة:503المادة 

.وإذاكان،بالعكس،العقدالحقالهذاالتصرٌح،فإنهالٌحصلإالرسمأعبله 32ددقٌمتهاطبقاللمادةلؤلمبلكالتًٌجبأنتح

بسٌطعلىالفرقالموجودبٌنتقدٌراألطراؾوالتقدٌرالموجودفًالعقود.

الخا: 550المادة  ٌكونهناكرفعفًالقٌمة فًتصرٌحبتركة، كفاٌة إثباتإؼفالأوعدم للمنقوالتتبعاعند للضرٌبة ضعة

منهذاالقانون،وٌإخذبعٌناالعتبارهذاالرفعمنأجلحساب°3-1- %32،المحددبموجبالمادة10للجزافًالذيقدره

تكملةالرسمالبسٌطوالعقوبة.

البسٌطةالمستحقة،تطبٌقرسمزابدٌتحمله،ٌنتجعنها،فضبلعنتكملةالرسومأعبله29كلمخالفةألحكامالمادة:555المادة 

منهذاالقانونفًحالةالتصرٌحبالتركة.171شخصٌاأطراؾالعقدأواألشخاصالمعٌنونفًالمادة

علىنقصالثمنأ:  112المادة والعقوباتالمترتبة عقاراتأوحقوقإنالحقوقوالرسوم التقدٌرالمسجلٌنعلىنقلملكٌة و

لق عقارٌة عوض، لقاء تجاريوزبابن محل نقلملكٌة التنازلعناءعوضوعلى كذا ألسهما و أوأو الحصصاالجتماعٌة

 9التضامن.بوتستحقعلىأطراؾالعقدبصفةمشتركة،االوراقالمماثلة

 القسـم الـثالـث   

 ءاإلخـفا 

منثمنبٌععقاراتأوتنازلعنمحلتجاريأوزبابنٌكونباطبلوعدٌماألثركلاتفاقٌهدؾإلىإخفاءجزء-1:559المادة 

وكلجزءمنفارقناتجعنتبادلأوقسمةبتمامهأوجزءمنهٌتضمنأمواالعقارٌةأومحبلتجارٌاأوزبابن.

ٌمكنإثباتإخفاءالثمنبشتىوسابلاإلثباتالمقبولةفًمادةالتسجٌل.-2

أوتنازلعنمحلتجاريأوزبابنوالفارقالناتجعنالتبادلأوقسمة،ٌعاقبعلٌهبؽرامةكلإخفاءفًثمنبٌععقارات-3

                                                 

 . 2000مسنة.ق 21:معدلةبموجبالمادة99المادة1
 . 2000ق.م/21و 1985م/.ق171:معدلةبموجبالمادتٌن100المادة2
 ابٌة()تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجب2011ق.م/20ملؽاةبموجبالمادة:101المادة3
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20وملؽاةبموجبالمادة 1994م/.ق32و 1991م/.ق 40، 1985م/.ق118:معدلةبموجبالمواد 102المادة4
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20وملؽاةبموجبالمادة 1985م/.ق 119:معدلةبموجبالمادة 103المادة5
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20:ملؽاةبموجبالمادة106إلى104المواد6
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20لمادةوملؽاةبموجبا1996م/.ق43و 1982ق.م./59:معدلةبموجبالمادتٌن107المادة7
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20وملؽاةبموجبالمادة1996ق.م/44:معدلةبموجبالمادة108المادة8
 .2021ق.م/31:معدلةبموجبالمادة112المادة9
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هذه تقل أن دون من منها المتملص الرسوم و الحقوق ضعؾ تساوي عن األطراؾ10.000الؽرامة الؽرامة وٌدفع دج

المتضامنونماعداتوزٌعهابٌنهمبالتساوي.

-4 الذي الموثق على الخاصٌتعٌن لحسابه ،ٌعمل ٌتلقى الذي هذو بتبلوة ٌقوم أن قسمة، أو مبادلة أو بٌع علىاالعقدعقد

دج.500األطراؾ،وذلكتحتطابلةؼرامةمالٌةتقدربـ

شٌرفًالعقدبؤنهذهالتبلوةقدتمتوٌإكدتحتطابلةنفسالعقوبة،حسبمعلوماته،بؤنهذاالعقدلمٌعدلوؼٌرمتناقضمعٌو

أيسندمضادٌحتويعلىزٌادةفًالثمنأوالمعدل.

فعالضرٌبةٌخضعشخصٌا.كلشخصتمالتؤكدبؤنهكانشرٌكابؤيطرٌقةكانتفًممارساتتهدؾإلىالتملصمند-5

المتملصمنهامندونةعنالعقوباتالتؤدٌبٌةإذاكانموظفامإهبللتلقًالعقودإلىؼرامةتساويأضعاؾالحقوقوالرسومزٌاد

دج.10.000الؽرامةعنأنتقلهذه

فًالمقطع-6 فًالمناوراتالتًتهدؾإلى5إنالموظفٌنالمشارإلٌهم ء شركا بؤنهم كانت، المتهمٌنبؤيطرٌقة أعبله،

124و123فًالمادتٌنالتملصمندفعالضرٌبةٌعزلون،فًحالةالعود،مندونالمساسبتطبٌقالعقوباتالمنصوصعلٌها

1منقانونالعقوبات،فًحقهم.

التطبقعلىالمزاٌداتالعمومٌةمادامتتتعلقبالقراءةعلىاألطراؾأعبله،113منالمادة4إنأحكامالمقطع:551المادة 

 القراءة.منالمادةالمذكورةوباإلشارةفًالعقودلهذه4و3و2المذكورٌنفًالمقاطع

أعبلهعلىعقودالتنازلعنحقفًاإلٌجارأواالستفادةمنوعدباإلٌجارعلىالعقاركله113تطبقأحكامالمادة: 551المادة 

أوجزءمنه.

:557المادة  المادة فً إلٌه المشار باإلخفاء، المتعلقة المضادة السندات ؼٌر مضاد، عرفً سند وجود ٌبلحظ 113عندما

تطبقؼرامةمساوٌةلضعؾ، فًعقدعمومًأوفًعقدعرفًمسجلسابقاطةفًالثمنالمشتريٌهدؾإلىزٌادوالذأعبله،

2دج.10.000الؽرامةعنالعقودوالرسومالمتملصمنهامندونأنتقلهذه

بؤنالطابعالحقٌقًلشروطالعقدأواال: 556المادة  ٌعترؾبصفةودٌةأوٌثبتقضابٌا تحتمظهرتفاققدتمإخفاإهعندما

هذه مضاعؾوٌتحمل زابد رسم  ذلك ٌترتبعن فإنه ارتفاعا، أقل  فًرسوم الحق تعطً األطراؾشروط العقوباتجمٌع

 المتعاقدٌنبصفةتضامنٌة.

 القسم الرابع

 حـق الشفعة 

3ملؽاة.:  118المادة 

4ملؽاة.مكرر:  118المادة 

 القسم الخامس 

 بائًالغش الج 

كلمنتملصأوحاولالتملصكلٌاأوجزبٌامنوعاءالضرٌبةأوفضبلعنالعقوباتالجبابٌةالمطبقة،ٌعاقب-1:553المادة 

 باستعماله لها التًهوخاضع الرسوم دفعالضراببأو أو تدلٌسٌةاطرقتصفٌتها تتراوحمنب، جزابٌة دجإلى5.000ؽرامة

                                                 

 .2000ق.م/21و1996ق.م/108،1991قمت/ 5معدلةبموجبالمواد:113المادة1
 .1996قم/108:معدلةبموجبالمادة116المادة2
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20:ملؽاةبموجبالمادة118المادة3
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20وملؽاةبموجبالمادة1985قم/120معدلةبموجبالمادة:مكرر118المادة4
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1سنوات،أوبإحدىهاتٌنالعقوبتٌنفقط.(05)خمسةدج،وحبسمنسنةإلى20.000

ؼٌرأنه،الٌطبقهذاالتدبٌرفًحالةاإلخفاءإالإذاكانهذااإلخفاءٌفوقعشرالمبلػالخاضعللضرٌبةأومبلػرسمٌساويأو

دج.1.000ٌفوق

كمناوراتتدلٌسٌة الخصوص، على السابقٌن،تعتبر، الفقرتٌن تطبٌق أجل قومن ٌام ٌنظبتالمكلؾبالضرٌبة أو إعساره القٌامم

بمناوراتأخرىعلىعرقلةتحصٌلأينوعمنالضراببأوالرسومالتًهومدٌنبها.

تتابع-2 األولأعبله، فًالمقطع إلٌها بهدؾتطبٌقالعقوباتالجزابٌةالمخالفاتالمشار المختصة، القضابٌة الجهة وفقاأمام

2منقانوناإلجراءاتالجبابٌة.104علٌهافًالمادةللشروطالمنصوص

تطبقعلىالشركاءفًالجرابمنفسالعقوباتالمطبقةعلىمرتكبًهذهالجرابمأنفسهممندونالمساس،عند-1:510المادة 

االقتضاء،بالعقوباتالتؤدٌبٌةضدالموظفٌنالمإهلٌنلتلقىالعقود.

وماٌلٌهامنقانونالعقوباتٌطبقعلىالشركاءفً42فًالجناٌاتوالجنحالمذكورةفًالمادةوالتعرٌؾالخاصبالشركاء

الجرابمالمشارإلٌهافًالمقطعاألولالسابقالذكر.

وٌعتبركشركاء،علىالخصوص،األشخاص:

الخارج.الذٌنتوسطوا،بصفةؼٌرقانونٌة،فًتحوٌلقٌممنقولةأوتحصٌلقسٌماتفً-

الذٌنحّصلواباسمهمقسٌماتتعودإلىالؽٌر.-

أدناه،بحكمالقانون،مضاعفةالؽرامةالمقررةللجرٌمةاألولى،سواءكانتهذهالؽرامات3تنتجعنالعودالمحددفًالفقرة-2

جبابٌةأوجزابٌة.

ها،فإنالؽرامةالمطبقةتكوندابمامساوٌةألربعةأضعاؾؼٌرأنه،فٌماٌخصالعقوباتالجبابٌةفًحالةالرسومالمتملصمن

3.دج5000هذهالرسوممندونأنتقلعن

وتضاعؾعقوباتالحبسالمقررةللجرٌمةاألولى.

أدناه.6فًحالةالعود،ضمنالشروطالمحددةفًالفقرة،وإنلصقونشرالقرارالقضابًٌإمربهما

ٌرتكبخبللأجل.،كلشخصأوشركةمحكومعلٌهبإحدىالعقوباتالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونٌكونفًحالةالعود-3

خمسسنواتبعدقراراإلدانة،جرٌمةتطبقعلٌهانفسالعقوبة.

-4 المادة أحكام األحوال، من حال أي فً تطبق، العقوبات53ال قانون مادة،من فً علٌها المنصوص العقوبات على

فٌماٌخصالعقوباتالجزابٌةباستثناءالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمقطعالرابعمنالفقرة.بالضراب وفً2وٌمكنتطبٌقها

منهذهالمادة.6الفقرة

إنالعقوباتالمقررةمنأجلقمعالجرابمفًمادةالضراببتجمعمهماكاننوعها.-5

تجزابٌة،تستطٌعالجهةالقضابٌةالمختصةأنتؤمربؤنقرارهاٌجبأنٌنشرفٌماٌخصالجرابمالتًتنطويعلىعقوبا-6

برمتهأوبملخصفًالجرابدالتًتعٌنهاوٌلصقفًاألماكنالتًتبٌنها،والكلٌكونعلىنفقةالمحكومعلٌه.

أنٌدف-1:515المادة  ٌجبعلٌهم لنفسالجرٌمة، علٌهم الشركاتالمحكوم متضامنٌنالعقوباتالمالٌةإناألشخاصأو عوا

المحكومبهاعلٌهم.

كلحكمأوقرارحكمبهملىمخالؾبالؽراماتالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونٌجبأنٌتضمنأٌضاالحكمبدفعالرسوم-2

                                                 

 .2012قم/17:معدلةبموجبالمادة119مادةال1
 2012قم/17:معدلةبموجبالمادة119المادة2
 . 2000قم/ 21:معدلةبموجبالمادة 120المادة3
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التًمنالمحتملأنٌكونقدتمتدلٌسهاأوتعرٌضهاللخطر.

-3 المنصوصعلٌها المالٌة الؽرامات إن المادة أحكام تطبٌق االقتضاء، عند عنها، ٌنتج القانون هذا 599فً قانون من

اإلجراءاتالجزابٌةالمتعلقةباإلكراهالبدنً.

وٌحددالحكمأوقراراإلدانةمدةاإلكراهالبدنًبالنسبةلمجموعالمبالػالمستحقةبرسمالؽراماتوالدٌونالجبابٌة.

ممنقبلشركةأوشخصمعنويآخرتابعللقانونالخاصفإنعقوباتالحبسالمطبقةوكذلكالعقوباتعندماترتكبالجراب-4

التبعٌة،ٌحكمبهاعلىأعضاءمجالساإلدارةأوالممثلٌنالشرعٌٌنأوالمإسسٌنللشركة.

والمإسسٌنوعلىالشخصالمعنوي،وٌحكمفًآنواحدبالؽراماتالجزابٌةعلىأعضاءمجلساإلدارةأوالممثلٌنالشرعٌٌنأ

واألمركذلكبالنسبةللعقوباتالجبابٌةالمطبقة.

 القسم السادس

 منع المراقبة الجبائٌة

 1ملؽاة.: 511المادة 

 الباب السابع

 الخاضعٌن للضرٌبة وأعوان الدولة العمومٌٌنالتزامات 

 القسم األول

 لى القضاءالعقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة إ 

الٌمكنللموثقٌنوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبطوالموظفٌنالعمومٌٌناآلخرٌنوالسلطات:519المادة 

أوعلىاألصلالمرفق إلىالتسجٌلعلىصورة بمقتضىأونتٌجةعقدآخرخاضعلزوما عقدا أوٌحرروا اإلدارٌةأنٌعدوا

أنٌودعلدٌهمأوأنٌسلموهعلىشكلبراءةأوملخصأونسخةأوإرسالقبلأنٌدمػأوٌسجلبصفةبالصورةكماالٌمكن

دج،بالنسبةللموثقٌن500قانونٌةحتىولوكانأجلالطبعأوالتسجٌللمٌنقضًبعدوإالوقعواتحتطابلةؼرامةمالٌةقدرها

بدفعالحقوق.الذٌنٌعملونلحسابهمالخاصوالذٌنٌطالبونشخصٌا

تستثنىمنذلكاألوراقوالعقوداألخرىمنهذاالنوعالتًتبلػإلىأطراؾأوتتمبواسطةملصقاتوإشهارات.

ؼٌرأنالموثقٌنٌستطٌعونأنٌحررواعقودابمقتضىأونتٌجةعقودٌكونأجلتسجٌلهالمٌنقضًبعدولكنشرٌطةأنٌكون

العقودمرفقا إلىإجراءالتسجٌلوأنٌكونكلعقدمنهذه فًنفسالوقتمثله إلٌهوأنٌكونخاضعا الذيأشهرفٌه بالعقد

الموثقونمسإولٌنشخصٌالٌسفقطعنرسومالتسجٌل،بلأٌضاعنالؽراماتالتًٌكونخاضعالهاهذاالعقد،ماعدارجوعهم

علىاألطراؾ.

2دٌحملعبارة"رسمطابعمحصلللخزٌنة".ٌثبتدفعرسمالطابعبوضعختمنديعلىالعقو

3ملؽاة.:  511المادة 

تذكرفًجمٌعنسخالعقودالعمومٌةأوالمدنٌةأوالقضابٌةالتًٌجبتسجٌلهابناءعلىنسخهااألصلٌة،مخالصة:511المادة 

الرسومبكتابةحرفٌةوكاملةلهذاالدفع.

العمومٌةأوالمدنٌةأوالقضابٌةأوؼٌرالقضابٌةالتًتعدبمقتضىعقودعرفٌةأووٌذكرنفسالبٌانفًالنسخاألصلٌةللعقود

مبرمةفًالخارجوالتًتخضعللتسجٌل.

                                                 

 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(. 2002ق.م/ 200،وملؽاةبموجبالمادة 2000ق.م/ 21:معدلةبموجبالمادة 122المادة1
 . 2000/ق.م21و1996ق.م/45،1991ق.م.ت/6،1986ق.م/ 43:معدلةبموجبالمواد 123المادة2
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20وملؽاةبموجبالمادة 2000ق.م/ 21و 1991ق.م.ت/ 7، 1986ق.م/ 44:معدلةبموجبالمواد 124لمادة3
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ج.د500ٌعاقبعلىكلمخالفةٌرتكبهاالموثقالذيٌعمللحسابهالخاص،بؽرامةمالٌةقدرها

1ملؽاة.:  517المادة 

ٌتضمنإٌجارمنالباطنأوحلوالأوتنازالعنإٌجارأمبلكمنقولةلوقتؼٌرمحدودٌجبأنٌحتويكلعقد: 516المادة 

وأمبلكعقارٌةتجارٌة،علىاالستنساخالحرفًلعبارةتسجٌلاإلٌجارالمتنازلعنهكلٌاأوجزبٌاوهذاتحتطابلةؼرامةمالٌة

2دج. 500قدرها

رذلكفًالقرارمعبٌانمبلػالرسومالمدفوعةوتارٌخالدفعوتعٌٌنالمكتبكلماأتخذقرارعلىعقدمسجلٌذك:518لمادة ا

الذيدفعتلههذهالرسوم،وفًحالةاإلؼفالٌطلبمفتشالتسجٌلالرسمإذالمٌسجلالعقدفًمكتبه،ماعداإرجاعالعقدالذي

أتخذمنأجلهالقرارفًاألجلالمحددإذاكانقدثبتالتسجٌل.

األحكامأعبلهكلماقررحكمأوقرارتحكٌمًعقوبةعلىعقدمسجلوكانقدقدمللتسجٌلفًاألجلالمحددله.وتطبق

إنالسلطاتالقضابٌةالتًتقدملهاالعقودالخاضعةإلجراءالتسجٌلفًأجلمحددولكنلمتسجل،ٌجبعلٌها،إما:513المادة 

ابٌا،أنتؤمربإٌداعهذهالعقودلدىكتابةالضبطلكًٌتمتسجٌلهافورا.بناءعلىطلبالنٌابةالعامةوإماتلق

فٌماٌخصطلبها.العامةوٌعطىعقدللنٌابة

 القسم الثانً 

 إٌداع نسخة  ثانٌة من العقود العرفٌة لدى مصلحة التسجٌل

بعلٌهمأنٌحرروانسخةثانٌةإماعلىإناألطراؾالذٌنٌحررونعقداعرفٌاخاضعاللتسجٌلفًأجلمحدد،ٌج:590المادة 

منقانونالطابع.54ورقعاديوإماعلىنصؾورقةمننفسالحجمعلٌهاطابع،ضمنالشروطالمنصوصعلٌهافًالمادة

راءات.وتكونعلىهذهالنسخةالثانٌةنفسالتوقٌعاتالموجودةعلىالعقدنفسهوتبقىمودعةلدىمكتبالتسجٌلحٌثتتماإلج

وٌمكنأنتسلمنسخةأومستخرجمنالنسخةالثانٌةالمودعةلدىالمكتب،ضمنالشروطالمحددةبموجبالمقطعاألولمنالمادة

منهذاالقانون.183

ةإذاكانالعقدالعرفًالواجبتسجٌلهمحررابلؽةأخرىؼٌراللؽةالوطنٌة،فٌجبأنٌكونمصحوبابترجمةكامل: 595المادة 

الحالة،تبقىالترجمةمودعةلدىالمكتبوتكون تتمعلىنفقةالطرؾالملتمسومصادقةمنطرؾمترجممعتمد.وفًهذه

أعبله،وهًتخضعلضرٌبةالطابع،أوتعفىمنه،حسبماإذاكانالعقدنفسه130بمثابةالنسخةالثانٌةالمنصوصعلٌهافًالمادة

ذاكانالعقدالعرفًمحرراباللؽةالوطنٌةولكنموقعابلؽةأجنبٌة،فٌجبأنتتمترجمةالتوقٌعاتخاضعاأواللهذهالضرٌبة،وإ

منقبلمترجممعتمدعلىالعقدنفسهوعلىالنسخةالثانٌةالمودعةفًالمكتب،وهذهالترجمةالتعطًالحقفًأيرسمإضافً

للطابع.

 القسم الثالث

 صالح نقل ملكٌةمسح األراضً عند إعداد العقود المعلنةأو الناقلة أو المنشئة للملكٌة العقارٌةالكشف الواجب تقدٌمه إلى م

3ملؽاة.:591المادة 

 لرابع القسم ا

 توكٌد الصدق

ٌقدمهالورثةأوالموصىلهمأواألوصٌاءأوالمتصرفونالشرعٌون،:  133المادة  كلتصرٌحبنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة

                                                 

 إلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.)تنقلهذهاألحكام2011ق.م/20:ملؽاةبموجبالمادة126المادة1
 .2000ق.م./21و1991ق.م.ت./9:معدلةبموجبالمادتٌن 127المادة2
 .2011ق.م/22:ملؽاةبموجبالمادة132المادة3
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العبارةالتالٌة:ٌنتهًب

من 134ٌإكدالمصرحصدقوصحةهذاالتصرٌحوٌإكد،فضبلعنذلك،تحتطابلةالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادة»

كلٌامتوفىقانونالتسجٌل،أنهذاالتصرٌحٌتضمنالمبلػنقداوالدٌونوالقٌمالمنقولةاألخرىالتً،حسبمعلوماته،كانتملكالل

«.أوجزبٌا

وٌجبأنتكتبهذهالجملةعلىهذاالنحوبخطالمصرح.

المادة منهذه الثانٌة فًالفقرة الواردة العبارة له فانالمفتشٌقرأ التوقٌع، الٌعرؾأوالٌستطٌع المصرحأنه ٌإكد وعندما

لمصرحقدأكدأنتصرٌحهصحٌحأدناه،وٌثبتفًأسفلالتصرٌحبؤنهذهاإلجراءاتقدتمتوأنا 134وكذلكأحكامالمادة

تمامالصحة.

وفًكلعقدٌكونموضوعهإمابٌععقاروإمابٌعمحلتجاريأوأسهم،أوحصصفًشركة،وإمامبادلةأوقسمةلعقاراتأو

أنٌص الشرعٌٌن، أومتصرفٌهم أوعلىأوصٌابهم ٌتعٌنعلىكلبابعأوشاريأومقاٌضأومتقاسم رحوالمحبلتتجارٌة،

1المتفقعلٌه.(للموثقالقابمبالتحرٌربؤنهذاالعقدٌعبرعنكاملالثمن)أوالمعادل

أعبلهبصفةمؽشوشةٌعاقببالعقوباتالمنصوصعلٌها133إنالشخصالذيٌقدمالتوكٌداتالمذكورةفًالمادة:  134المادة

منهذاالقانون. 119فًالمادة

ا ٌصدرالتوكٌد تطبقعلىالورثةعندما وكٌل، التصرٌحقدمه كان إذا أو متضامنٌن شركاء ورثة عدة أو لمؽشوشمنواحد

المتضامنٌناآلخرٌنأوالموكلنفسالعقوبات،إذاتبٌنبؤنهمعلىعلمبالؽشوإنهملمٌتممواالتصرٌحفًأجلستةأشهر.

معمعالعقوباتالجبابٌةالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونوالتًتقمعوإنالعقوباتالجنحٌة،المنصوصعلٌهافًهذهالمادة،تج

اإلؼفالواإلخفاء.

ٌشرعفًالمبلحقاتبناءملىشكوىإدارةالتسجٌلخبللاألربعسنواتالتًتلًالتوكٌدالمؽشوشوذلكضمن:  135المادة

منهذاالقانون.119-2الشروطالمحددةبموجبالمادة

،ٌتعٌنعلىالموثقالذيٌتلقىعقدبٌعأوأعبله4المقطع113ذيتفرضهعلٌهالمادةبؽضالنظرعنااللتزامال:  136المادة

منقانونالعقوبات.124و123أعبله،وكذاأحكامالمادتٌن134و133مقاٌضةأوقسمة،أنٌتلوعلىاألطراؾأحكامالمادتٌن

2دج.500الذيٌعمللحسابهالخاص،تحتطابلةؼرامةمالٌةقدرها،عقدمنطرؾالموثقالتبلوةصراحةفًالٌجبذكرهذه

منهذاالقانونعلىعقودالتنازلعنالحقفًاإلٌجارأواالستفادةمنوعد136و 133تطبقأحكامالمادتٌن:  137المادة

باإلٌجارٌتضمنالعقاركلهأوجزءمنه.

 القسم الخامس 

 والدة األطراف و جنسٌتهم مكانتارٌخ و

وذلكتحتطابلة:  138المادة  األطراؾوجنسٌتهم، للتسجٌلتارٌخومكانوالدة ٌجبأنٌذكرفًأيعقدأوتصرٌحٌقدم

رفضاإلجراءات.

،ا.وفضبلعنذلكوبالنسبةألصحاببطاقةالتعرٌؾالوطنٌة،فانهذاالبٌانٌكونمتبوعابذكررقمهذهالبطاقةومكانتسلٌمه

فانالمصرحٌنالمولودٌنبالخارجٌجبعلٌهمأنٌقدمواكلوثٌقةأخرىأوبٌانتطلبهإدارةالضرابب.

 

 

                                                 

 .1981ق.م/66:معدلةبموجبالمادة 133المادة1
 .2000ق.م./21و1991ق.م.ت/ 10، 1986/ق.م46:معدلةبموجبالمواد 136المادة2
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 القسم السادس 

 حق اإلطالع

1ملؽاة.:511إلى  510المواد من  

2ملؽاة.مكرر:   142المادة

3ملؽاة.: 519المادة 

 4.تانملؽا:511و 511 تانالماد  

5ملؽاة.:517 المادة  

 6ملؽاة.: 516المادة 

7.تانملؽا: 513و 518 تانالماد

8.ملؽاة:  511إلى  515المواد من 

 القسم السابع 

 ألحكام للعقود وا  اإلٌداع لدى مصلحة التسجٌل للكشوف اإلجمالٌة 

الضبطوأعوانالتنفٌذالتابعونلكتاباتمنهذاالقانون،ٌعدهاالموثقونوكتاب 9إنالكشوؾالمشارإلٌهافًالمادة:519المادة

الضبطوكتاباإلداراتالمركزٌةأوالمحلٌة،علىاستماراتتسلمهاإدارةالضراببمجانا.

وٌذكرونفٌها:

تارٌخورقمالعقودواألحكامالموجودةفًالفهرس.-1

ألقابوأسماءاألطراؾومسكنهم.-2

نوعالعقودأواألحكام.-3

المبالػأوالقٌمالخاضعةللرسوم.-4

مبلػالرسومالثابتةأوالرسومالنسبٌةالمستحقةوالمتضمنةقراربمبلػالرسومالمدفوعةموقعابصفةقانونٌة.-5

القانونوتكونمرفقةبماٌلً:الكشوؾلدىمكتبالتسجٌلالمختصفًاآلجالالمحددةبموجبهذاوتودعهذه

النسخاألصلٌةأوالبراءاتالخاصةبالعقودوالمسجلةفٌها.-1

دفعالرسومالمستحقة.-2

التًهًموضوع-3 أو أنتسجلفًالفهرسالعام التًمنطبٌعتها األحكام أو ؼٌرالقضابٌة العقود عدا لكلعقد بالنسبة

فٌهألحكامالربٌسٌةللعقدأوالحكموٌحررفًنسختٌنعندمامراقبة،ملخصتحلٌلًعلىاستمارةتسلمهااإلدارةمجانا،تلخص

ٌتضمنالعقدأوالحكمإمانقلأوإنشاءملكٌةعقارٌةأومحلتجاريأوعناصرمحلتجاري،وإمابٌعأسهمأوحصصفً

األموالنفسها.شركةوإمانقلملكٌةحقالتمتعبهذه

الوثابقالمقدمةخبللسٌرالدعوى.-4

  

                                                 

 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2002قم/200:ملؽاةبموجبالمادة142إلى139المواد1
 .2011ق.م/21ملؽاةبموجبالمادةو1996ق.م./46مكرر:محدثةبموجبالمادة142المادة2
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2002قم/200وملؽاةبموجبالمادة2000ق.م./21و1996ق.م.47:معدلةبموجبالمادتٌن143المادة3
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20:ملؽٌتانبموجبالمادة145و144المادتان4
 .2011ق.م/22:ملؽاةبموجبالمادة146ادةالم5
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2002قم/200:ملؽاةبموجبالمادة147المادة6
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011ق.م/20:ملؽٌتانبموجبالمادة149و148المادتان7
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2002قم/200:ملؽاةبموجبالمادة152إلى150لموادا8
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 القسم الثامن

 لكتابات الضبط وكتاب اإلدارات فهارس الموثقٌن وكتاب الضبط وأعوان التنفٌذ التابعٌن 

التابعونلكتاباتالقضابٌونٌمسكالموثقونوالمحضرون: 511المادة  وكتابالضبطوأعوانالتنفٌذ ومحافظوالبٌعبالمزاٌدة

ٌكتبواتضبطوكتاب فهارسذاتأعمدة  وحسباإلدارات، مندونتركبٌاضوالفصلبٌنالسطور، ٌوم بعد ٌوما نفٌها

ً:ؤتاألرقام،ماٌ

25.000هاجمٌعالوثابقوالعقودالتًٌتلقونهافًشكلنسخأصلٌةأوبراءاتتحتطابلةؼرامةمالٌةقدر،بالنسبةللموثقٌن(1

.دجعنكلإؼفال

ألحكامالتًٌتعٌنتسجٌلنسخهااألصلٌةبمقتضىأحكامهذاالقانون.(بالنسبةلكتابالضبط،جمٌعالعقودوا2

ٌتلقونهاأوٌبلؽونها.(بالنسبةألعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبط،جمٌعالعقودواألوراقالت3ً

أعبله.61و58(بالنسبةللكتاب،عقوداإلداراتالواردةفًالمادتٌن4

للمحضرٌن5 بالنسبة ( قدرها  تحتطابلةؼرامة ٌبلؽونها، أو التًٌتلقونها وأوراقالتبلٌػ كلالعقود دجعنكل25.000،

إؼفال.

بالمزاٌدة6 البٌع لمحافظً بالنسبة ،( المسجلة العقود وكل المسلمة المحاضر المكل قدرهاحسب ؼرامة طابلة تحت بٌعات،

دجعنكلإؼفال.25.000

1محضر.تثبتكلمخالفةبموجب

كلمادةمنالفهرستتضمنماٌلً:: 511المادة 

(الرقم؛1

(تارٌخالعقد؛2

(نوعالمادة؛3

(ألقابوأسماءاألطراؾومسكنهم؛4

؛عندماٌتعلقاألمربعقودٌكونموضوعهاالملكٌةأوحقاالنتفاعأوالتمتعبعقارات،(بٌاناألموالومكانهاوثمنها5

ل.(عبلقةالتسج6ٌ

ماٌلً:،وٌجبأنٌذكرفًفهرسالموثقٌن،فضبلعنذلك

(شكلالعقد،بمعنىهلهونسخةأصلٌةأومحتفظةبصورتهلدىالموثق؛1

(المبلػالمسلؾأوالمتنازلعنهأوالمنقول،إذاكاناألمرٌتعلقبالتزامأوتنازلأونقل.2

2.ملؽاة:517 المادة 

فض:516المادة  فًالمواد المنصوصعلٌهما الفهرسوالسجل ٌومٌا156إلى154منبلعن ٌمسكالموثقوندفترا أعبله،

اربٌسالمحكمة.ماوٌوقعهمودفتراإلٌداعالسنداتوالقٌمٌرقمه

ش،علىوٌجبأنٌذكرفًدفترالٌومٌةٌومابٌوموحسبترتٌبالتارٌخمندونتركبٌاضوالنقصانوالنقلعلىالهام

الخصوص:

(أسماءاألطراؾ؛1

وكذلكاإلٌراداتمنكلنوعوخروجاألموال2 الموثقوالجهةالمخصصةلها المبالػالتًهًفًحوزة رقم.( لها وكلمادة
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ترتٌبًوتتضمناإلحالةإلىصفحةالدفتراألستاذحٌثتمترحٌلإمااإلٌراداتوإماالمصارٌؾ.

لسنداتوالقٌمٌومابٌوموحسبترتٌبالتوارٌخمندونتركبٌاضوالنقصانوالنقلعلىالهامش،علىوٌذكرفًدفترإٌداعا

الخصوص،باسمكلزبون،دخولوخروجالسنداتوالقٌملحاملهاأواالسمٌةمعبٌانأرقامهاوتسجٌلها.

أدناه.158المادةًوطالمنصوصعلٌهافوٌخضعدفترالٌومٌةودفتراإلٌداعإلىتؤشٌرةمفتشالتسجٌلضمنالشر

ٌقدمالموثقونوكتابالضبطوكتاباإلداراتخبللاألٌامالعشرةاألولىمنشهرٌناٌروأبرٌلوٌولٌووأكتوبرمن:518المادة  

عقودالمسجلة.كلسنة،إلىمفتشًالتسجٌلالتابعٌنلمقرإقامتهم،فهارسهملٌإشرواعلٌها،وٌذكروافًتؤشٌراتهمعددال

 قدرها موحدة مالٌة تطبٌقؼرامة مع المحددة، فًاآلجال التقدٌم بهذا القٌام الذٌن500ٌثبتبمحضرعدم دجعلىالموثقٌن

1ٌعملونلحسابهمالخاص،مهماكانتمدةالتؤخر.

2ملؽاة.:513ة  الماد

لتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبط،ٌرقمهاوٌوقعهاربٌسالمحكمةإنالفهارسالخاصةبالموثقٌنوكتابالضبطوأعوانا:570ة  الماد

التابعةللمكانالذيٌوجدبههإالءالموظفونالعمومٌونوأماالفهارسالخاصةبكتاباإلداراتفٌرقمهاوٌوقعهاربٌساإلدارة.

:575المادة  المواد بمقتضى بهم، الواجباتالمتعلقة هذا154فضبلعن من ٌلٌها الموثقٌنوكتابالضبطوما فإن القانون،

أعبله،وفًسجلؼٌر154وأعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبط،ٌمسكون،تحتطابلةالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادة

السطور بٌن كتابة تركبٌاضوال دون من بٌوم ٌوما فٌها ٌكتبون فهارسذاتأعمدة ربٌسالمحكمة، وٌوقعه ٌرقمه مدموغ

وحسبترتٌباألرقام،جمٌعالوثابقوالعقودواألوراقواألحكاموالقراراتالمعفٌةمنإجراءاتالطابعوالتسجٌل.

الفهرستشمل:هذاوكلمادةمن

رقمها؛-1

تارٌخالعقد؛-2

نوعها؛-3

ألقابوأسماءاألطراؾومسكنهم.-4

ابرقمهالترتٌبً.وكلعقدٌكتبعلىالفهرسٌجبأنٌكونمصحوب

السجل: 571المادة  العقوبات، نفس طابلة تحت ٌقدمون الضبط لكتابات التابعٌن التنفٌذ وأعوان الضبط وكتاب الموثقٌن إن

أعبلهإلىمفتشالتسجٌلالتابعلمحلإقامتهملكًٌإشرعلٌهوٌذكرفًتؤشٌرتهرقم161المفهرسالمنصوصعلٌهفًالمادة

رالمسجل.العقداألخٌ

وٌتمهذاالتقدٌمفًأولٌوممنكلشهر.

ٌتعٌنعلىكلشخصطبٌعًأومعنويٌقومبعملٌةالوساطةمنأجلشراءعقاراتأومحبلتتجارٌةأومكرر: 571المادة 

اٌلً:كمبٌعها،أوٌشتريعادةباسمهنفسالممتلكات،لتصبحملكه،إلعادةبٌعها

،ابتداءمنبداٌةالعملٌاتالمذكورةأعبله،فًمكتبالتسجٌلأٌنٌوجدمقرإقامتهأوأحدفروعهأو(أنٌصرحفًمدةشهر1

إحدىوكاالته،عنداالقتضاء.

(أنٌمسكفهرسٌنبؤعمدة،ؼٌرخاضعٌنللطابع،ٌحددشكلهماعنطرٌقالتشرٌعالساريالمفعول،ٌكتبفٌهماٌومابعدٌوم2

فصلبٌنالسطوروحسبترتٌباألرقامكلالحواالتووعودبالبٌعوالعقودالناقلةللملكٌةوعموماكلمندونتركبٌاضوال

بصفة الممارسة للعملٌات واآلخر الوسٌط لعملٌات الفهرسٌن وٌخصصأحد كمالك. بصفته أو الوسٌط بمهنة المرتبطة العقود
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المالك.

 1ممارسةأعواناإلدارةالجبابٌةحقاالطبلع.مكرر،منأجل142(أنٌتقٌدبؤحكامالمادة3

 القسم التاسع 

 البٌع العمومً للمنقوالت 

:579المادة  عبلنٌة المنقولة، األخرى األشٌاء وجمٌع والمحاصٌل واألخشابوالفواكه والسلع األثاثواألمتعة بٌع ٌمكن ال

قٌامبذلك.وبالمزاد،إالبمحضروبمساعدةالموظفٌنالعمومٌٌنالمإهلٌنلل

والٌمكنأليموظؾعمومًأنٌقومببٌععلنًوعنطرٌقالمزادألشٌاءمنقولةمندونأنٌقدممسبقاالتصرٌحإلىمكتب

التسجٌلالتابعللدابرةالتًٌتمفٌهاالبٌع.

نهذاالتصرٌحأسماء.وٌتضمالضابطالعمومًأوٌحررالتصرٌحفًنسختٌنوٌإرخهوٌوقعهالموظؾالعمومً:571المادة 

وصفةومسكنالموظؾوالملتمسوالشخصالذيٌبٌعأثاثهوبٌانالمكانالذيٌتمفٌهالبٌع،وبٌانالٌوموساعةافتتاحالبٌع.وال

ٌصحهذاالتصرٌحإالألثاثالشخصالمذكورفٌه.

حررةعلىورقمدموغوعلٌهاتؤشٌرةالتسجٌلوٌودعالتصرٌحبمكتبالتسجٌلوبسجلبدونمصارٌؾ.تقدمإحدىالنسختٌنالم

الذيٌجبعلٌهأنٌرفقهبمحضرالبٌع.أماالنسخةاألخرىالمحررةعلىورقؼٌرأوالضابطالعمومًإلىالموظؾالعمومً

50.000(أٌامقبلتارٌخإفتتاحجلسةالبٌع،تحتطابلةؼرامةقدرها10خبللأجلعشرة)مدموغفتحفظفًمكتبالتسجٌل

2دج.

كلشًءٌرسىعلٌهالمزادٌذكرفورافًالمحضروٌكتبالثمنبالحروؾكماٌكتبباألرقامخارجالسطر.وكل:571المادة 

جلسةٌقفلهاالموظؾالعمومًوٌوقعها.

الصةالتسجٌل.عندماٌتمالبٌععلىإثرجرد،وٌذكرذلكفًالمحضرمعبٌانتارٌخالجردواسمالموثقالذيقامبهومخ

أعبله.76إنمحاضرالبٌعالٌمكنتسجٌلهاإالفًالمكاتبالتًقدمتفٌهاالتصرٌحاتوذلكطبقاألحكامالمادة:577المادة 

بموجبوٌحصلرسمالتسجٌلعلىمقدارالمبالػالتًٌحتويعلٌهاكلٌةمحضرالجلساتالذيٌجبتسجٌلهفًاألجلالمحدد

.أعبله61ةالماد

بمحضرٌحرر:تثبتالمخالفاتلؤلحكامالمبٌنةأعبله:576المادة 

منكلموظؾعمومًقدٌقومببٌعدونأنٌقدمأيتصرٌحعنذلك؛-

منكلموظؾلمٌرفقالتصرٌحبمحضرالبٌع؛-

عنكلمادةموضوعالمزادلمتذكرفًمحضرالبٌعزٌادةعناسترجاعالرسم؛-

؛وعقوباتالتزوٌرعنكلتزٌٌؾلنفسالموادموضوعالمزادوالمذكورةفًالمحضرفضبلعناسترجاعالرسم-

عنكلمادةلمٌكتبثمنهابالحروؾفًالمحضر.-

منطرؾالموظفٌنالعمومٌٌنفضبلعناسترجاعالرسوم القانونالمرتكبة هذا ٌثبتبمحضرالمخالفاتاألخرىألحكام كما

3المستحقة.

4ملؽاة.مكرر: 576المادة 

ٌرخصألعوانالتسجٌلبؤنٌنتقلواإلىجمٌعاألماكنالتًٌجريفٌهاالبٌعالعلنًوبالمزادوأنتقدملهممحاضر:  168المادة 
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ٌطلبوامساعدةممثلوٌمكنهمأٌضاأنالبٌعونسخالتصرٌحاتالمسبقة.وٌحررونمحاضرالمخالفاتالتًتعرفواعلٌهاوأثبتوها.

عمومًللمكانالذيتمفٌهالبٌع.

تتمالمبلحقاتوالدعاوىوبالكٌفٌةالمنصوصعلٌهافًالبابالرابععشرمنهذاالقانون.،وهكذا

وٌمكنقبولالدلٌلبالبٌنةفٌماٌخصالبٌوعالتًتمتمخالفةلؤلحكامالسابقة.

)المقطعالثانً(أعبله،الموظفونالعمومٌونالذٌنقامواببٌع 163علٌهفًالمادةٌعفىمنالتصرٌحالمنصوص:573المادة 

أثاثعمومًوببٌعاألمتعةالمقدمةعلىسبٌلالرهنإلىمإسساتالقروضالمإهلة.

:560المادة  المحبلتالتجارٌة بتقدٌر  المخالفة، األحكام منجمٌع بالرؼم والطابع، التسجٌل قبلتكلؾإدارة من المحجوزة

قابضًالضراببالمختلفة.

 القسم العاشر 

 االلتزامات الخاصة التً تهم نقل الملكٌة عن طرٌق الوفاة 

إنالورثةأوالموصىلهموأوصٌاءهمٌجبعلٌهمأنٌقدمواتصرٌحامفصبلٌوقعونهعلىاستمارةمطبوعةتقدمها:565المادة 

إدارةالضراببمجانا.

 فانالتعٌٌنوالشمولأوؼٌرأنه، فٌهالتصرٌح، ٌخصالعقاراتالتًتوجدفًدابرةمكاتبأخرىؼٌرالمكتبالذيقدم فٌما

إدارة تقدمها علىاستمارة األمبلك، هذه فًنطاقه لكلمكتبتوجد بالنسبة متمٌزة ٌكونمفصبلبصفة وكذلكالقٌمة المساحة

الضراببوٌوقعهاالمصرح.

أعبله،ٌكونمفتشالتسجٌلمإهبللٌطالببرسمنقل171المشارإلٌهفًالمادة،فًحالةعدمتقدٌمالتصرٌحرر:مك 565المادة 

الملكٌةعنطرٌقالوفاةالتًتمتتصفٌتهاتلقابٌاعلىأساسعناصرالتركةالموجودةفًحوزتهولٌسبرفعهاأوتخفٌضهاحسب

1التصرٌحالواجبتقدٌمه.

أعبله،اسمولقبكلواحدمنالورثةأوالموصىلهم171ٌجبإنٌذكرفًالتصرٌحالمنصوصعلٌهفًالمادة: 561المادة 

وتارٌخومكانوالدتهم.

وإذاحصلتالوالدةخارجالجزابر،فضبلعنذلكٌتثبتمنهذاالتارٌخقبلتسجٌلالتصرٌح،وفًعدمذلك،تحصلالرسوم

منهذاالقانون.205مستحقةللخزٌنة،ماعداردالمقبوضزٌادة،ضمنالشروطالمحددةفًالمادةالمرتفعةجداوالتًتكون

منهذاالقانونعلىكلبٌانؼٌرصحٌحفًالبٌاناتالمنصوصعلٌهافًهذهالمادة.203وتطبقأحكامالمادة

المنصوصعلٌه:569المادة  إنتصرٌحاتنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة فًالمقطعاألولمنالمادة تحررفً171ا أعبله،

دج.10.000نسختٌنعندماٌصلالمالاإلجمالًللتركةإلى

ٌطلبوامنالورثةوذويالحقوقالتوضٌحاتوانمصلحةالتسجٌلالذٌنلهمعلىاألقلرتبةمراقب،أنعٌستطٌعأ: 561المادة 

47و46و45العقارٌةؼٌرالمذكورةفًالتصرٌحوالداخلةضمنإطارأحكامالموادوكلاإلثباتاتفٌماٌخصالسنداتوالقٌم

أعبله.

وعندماٌقدمطلباإلثباتبواسطةرسالةموصىعلٌهامعإشعارباالستبلم،فٌجبأنٌردعلٌهفًاألجلالمحددمنقبلمصلحة

التسجٌلوالذيالٌمكنأنٌقلعنثبلثٌنٌوما.

45مالردفًاألجلالمحدد،وإذاكانالردبمثابةرفضعناإلجابة،ٌصبحالدلٌلالعكسًالمحتفظبهفًالمادةوفًحالةعد

أعبله،ؼٌرمقبولمعمراعاةاالسترداداتالتًتظهرفٌمابعدمثبتة.
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 تتراوحمن جبابٌة بؽرامة المادة هذه المخالفاتألحكام وذلكم5000إلى500وٌعاقبعن المساسبالعقوباتدج، ندون

1المنصوصعلٌهافًهذاالقانونوالمتعلقةبعدممراعاةااللتزاماتالتًٌنصعلٌهاالقانون.

 القسم الحادي عشر

 وثٌقة التأمٌن ضد السرقة والحرٌق الموقعة من قبل أشخاص متوفٌن 

ةعنطرٌقالوفاةواألطراؾفًالعقودالمثبتةلنقلإنالورثةأوالموصىلهمفًالتصرٌحاتالخاصةبنقلالملكٌ:561المادة 

الملكٌةبٌناألحٌاءمجانا،ٌجبعلٌهمأنٌخبروافٌماإذاكانتالحلًواألحجارالكرٌمةواألشٌاءالفنٌةأوالمجموعاتالداخلةفً

العقد،وفًحالةتؤكدذلك،فٌجبذكرنقلالملكٌة،موضوععقدتؤمٌنضدالسرقةأوضدالحرٌقجاربهالعملٌومالوفاةأوٌوم

تارٌخالعقدواسمالمإمنأوعنوانهالتجاريومسكنهوكذلكمبلػاألخطار.

إنالشركاتوهٌباتالتؤمٌنالتًتكونقدأمنتضدالسرقةأوضدالحرٌقبمقتضىعقدجاربهالعملوقتالوفاة،: 567المادة 

أومجموعاتموجودةفًالجزابروتابعةلتركةتقومبفتحها،ٌجبعلٌهاأنتقدمإلىمدٌرحلٌاأوأحجاراكرٌمةأوأشٌاءفنٌة

الضراببللوالٌةالذيٌتبعلهمحلإقامتها،خبللالخمسةعشرٌوماالتًتلًالٌومالذيعلمتفٌهبالوفاة،مذكرةتذكرفٌها:

اسمالمإمنأوعنوانهالتجاريومسكنه؛-1

قبالمإمنلهومسكنهوكذلكتارٌخوفاته؛اسمول-2

رقموثٌقةالتؤمٌنوتارٌخهاومدتهاوقٌمةاألشٌاءالمإمنعلٌها.-3

وٌسلمعنذلكوصبل.

2المذكراتعلىاستماراتمطبوعةتسلمهاإدارةالتسجٌلمجانا.وتحررهذه

 القسم الثانً عشر

 التزامات المودع لدٌهم أو المدٌنٌن المستحقة بسبب الوفاة السندات أو المبالغ أو القٌم المودعة المبالغ

إناإلداراتالعمومٌةوالمإسساتأوالهٌبات،أٌاكانت،الخاضعةلمراقبةالسلطةاإلدارٌةوالشركاتوأصحاب-1:566المادة 

نبسنداتأومبالػأوقٌمتابعةلتركةقامواالبنوكوالموثقٌنأوكتابالضبطالذٌنٌكونونمنالمودعلدٌهمأوالحابزٌنأوالمدٌنٌ

قابمةبهذهالسنداتأوالمبلػأوالقٌم،قبلالدفعأوالتقدٌمأوالتحوٌلإلىمدٌرالضراببللوالٌةالذي بفتحها،ٌجبأنٌحرروا

ٌتبعلهمحلإقامتهم.وٌسلمعنذلكوصل.

دارةالتسجٌلمجانا؛تحررهذهالقوابمعلىاستماراتمطبوعةتسلمهاإ-2

إنالشركاتأوالصنادٌقأوهٌباتالتؤمٌنالٌمكنهاأنتحررمنالمبلػأوالرٌوعأوالمرتباتأٌاكانتالمترتبةعلٌهابسبب-3

دو من ٌسلمها شهادة تقدٌم على بناء تكن لم إذا الخارج أوفً الجزابر فً ٌسكن أيمستفٌد أو له، المإمن وفاة بمناسبة نأو

مصارٌؾمفتشالتسجٌل،ٌثبتفٌهاإماالمخالصةوإماعدماستحقاقٌةالضرٌبةالمترتبةعننقلالملكٌةبسببالوفاة.

أوالبعضمنالمبالػ  أنتدفعالكل بناءعلىطلبمكتوبمنالمستفٌدٌن،محررعلىورقؼٌرمدموغ، ٌمكنها ؼٌرأنه،

ملكٌةعنطرٌقالوفاةإلىالمفتشالمختصلتلقًالتصرٌحبالتركة.نقلالرسومالمترتبةعلٌهاكمخالصةل

والتطبقأحكامهذهالفقرةعندماٌكونمجموعالمبالػأوالرٌوعأوالمرتباتأٌاكانت،المترتبةعلىمإمنواحدأوعدةمإمنٌن

يهوعلىقٌدالحٌاةأوإلىمستحقًاإلرثمندج،وٌعودإلىالزوجالذ10.000بسببأوبمناسبةوفاةالمإمنله،الٌتجاوز

عمودالنسبالذٌنلٌسلهمفًالخارجموطنفعلًأوقانونً.

وهذاالتدبٌرمرتبطبشرطوهوأنٌقدمالمستفٌدمنالتؤمٌنطلبامكتوباٌحتويعلىتصرٌحبؤنمجموعالتعوٌضاتالمذكورةال

                                                 

 . 2000ق.م/ 21معدلةبموجبالمادة: 174المادة1
 . 1989ق.م/ 58:معدلةبموجبالمادة 176المادة2
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1دج.10.000ٌتجاوز

أعبله،تطبقعلىاإلداراتالعمومٌةأوالمإسساتأو177منالمادة3رالفقرتٌناألولٌتٌنمنالمقطعإنتدابٌ: 568المادة  

أوالحابزٌنأونالهٌباتأوالشركاتأواألشخاصالمعٌ والذٌنٌكونونمنالمودعلدٌهم ٌنفًالمقطعاألولمننفسالمادة،

ةلتركةقاموابفتحهاوآلتإلىواحدأوعدةورثةأوموصىلهمٌكونلهمفًالخارجالمدٌنٌنبالسنداتأوالمبالػأوالقٌمالتابع

موطنفعلًأوقانونً.

أعبله،خبللالثبلثةأشهرعلىاألكثرمنفتح177األولمنالمادةمقطعٌجبعلىالمودعلدٌهمالمعٌنٌنفًال:  563المادة 

ٌعلموامدٌرالضراببللوالٌةالذيٌتبعلهمحلإقامتهمباسمولقبومسكنكلحسابعلىالشٌاعأوجماعًمعالتضامن،أن

مودعلدٌهوكذلكتارٌخفتحالحساب.

وٌجبعلٌهمخبللالخمسةعشرةٌومامنالتبلٌػالذيتقدمهلهمإدارةالتسجٌل،فٌماٌخصوفاةأحدالمودعلدٌهم،أنٌقدمواإلى

ٌتبعلهمحلإقامتهمقابمةالسنداتأوالمبالػأوالقٌمالموجودةٌومالوفاةفًأموالأصحابالحسابمدٌرالضراببللوالٌةالذي

 2الشركاء.

 القسم الثالث عشر 

 التزامات مفتشً التسجٌل

لملكٌاتالتًونقلاالٌستطٌعمفتشوالتسجٌلبؤيحالولوكاناألمرٌتعلقبإجراءخبرة،أنٌإجلواتسجٌلالعقود:  580المادة 

تمدفعرسومهاحسبالمعدالتالمضبوطةبموجبهذاالقانون.

والٌمكنهمكذلكأنٌوقفواأوٌعطلوااإلجراءاتعنطرٌقاحتجازعقودأوأوراق.ؼٌرأنه،إذاكانعقدالٌستلهنسخةأصلٌة

المفتشلهالحقأنٌستخرجنسخةعنهاوأنأوورقة،ٌتضمنمعلوماتمنالممكنأنتفٌدفًاكتشاؾرسوممستحقة،فإن

ٌصدقهاطبقالؤلصلمنقبلالموظؾالذيقدمها.

فًحالةالرفض،ٌمكنهماالحتفاظبالعقدطٌلةأربعوعشرٌنساعةفقطلكًٌتمكنوامنمراجعتهمنحٌثالشكل،ماعداالتكرار

عنداالقتضاء.

3.لتًتقدمإلىالتسجٌلالعرفٌةاوٌطبقهذاالتدبٌرعلىالعقود

تنقلتؤشٌرةالتسجٌلعلىالعقدالمسجلأوعلىالتصرٌحبالتركةأوعلىمستخرجالعقدالعرفًالمحتفظبهفً: 585المادة 

مكتبالتسجٌل.

وٌبٌنفٌهالمفتشباألحرؾوتارٌخوصفةالسجلورقمومبلػالرسومالمدفوعة.

تدابٌر، ٌتضمنالعقدعدة فًوعندما بصفةموجزة فإنالمفتشٌذكرها الحقفًاستحقاقٌةرسمخاص، منها تعطىكلواحدة

مخالصتهوٌبٌنفٌهابصفةمتمٌزةحصةكلرسممدفوع.

أعبلهوٌعطًمخالصةعنالتسجٌل،فٌماٌخص153ٌراقبمفتشالتسجٌلالكشوؾالتًتقدملهتنفٌذالتدابٌرالمادة:581المادة 

أعبله.181لمةمندوناالحتفاظبصورهاوالنسخاألصلٌةطبقاألحكامالمادةالعقودالمس

وٌضععلىالوثابقالمقدمةإلىالقضاءتؤشٌرةمإرخةوموقعة،ثمٌرسلهذهالوثابقإلىكتابةالضبطفًأجلأقصاهٌومٌن

باستثناءالوثابقالمخالفةللتشرٌعفًمادةالطابعوالتسجٌل.

:589المادة  الٌطلبهذه عندما إالبؤمرمنربٌسالمحكمة، مفتشوالتسجٌلمستخرجاتمنسجبلتهم الٌستطٌعأنٌسلم

                                                 

 . 1989ق.م/ 58المادة:معدلةبموجب177المادة1
 .1989ق.م/ 58:معدلةبموجبالمادة179المادة2
 .1986ق.م/54:معدلةبموجبالمادة180المادة3
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المستخرجاتأحداألطراؾالمتعاقدةأوذويحقوقهم.

:موٌدفعله

دج.500بهذاالصدد،دج،للبحثعنكلسنةمنالسنواتالمذكورة،مندونأنٌتجاوزاألجربؤيحالمناألحوال50-1

دج،بمناسبةتسلٌمنسخإلىالخواصوفضبلعنالورقالمدموغ،فإنكلكشؾبدأفٌهٌستحقكلٌة.50-2

1والٌمكنهمجلبأكثرمنذلك.

أنتمنح-1: 581المادة  أوالٌمكنأليسلطةعمومٌة القانونوفًفتخفٌتخفٌضا هذا المإسسةبموجبأحكام فًالرسوم ا

العقوباتالمترتبةوالأنتوقؾأوتعملعلىإٌقاؾالتحصٌل،مندونأنتكونمسإولةشخصٌاعنذلك.

فٌ-2 أنه، عداؼٌر ما بالضرٌبة، علىطلبالمكلفٌن الؽشوبناء لحالة الئلٌمكن أنتمنحتخفٌضاابٌةبجدارة تخفٌفا فًأو

2.منقانوناإلجراءاتالجبابٌة93األحكامالمادةوفقاتالجبابٌةالمترتبةفًمادةالتسجٌلؽرامال

3ملؽاة.:  586إلى  581المواد من  

أعبلهمنقبلالموظفٌنالعمومٌٌنعلى14ٌتمإثباتتسدٌدالرسومالمستحقةعلىالعقودالمشارإلٌهافًالمادة:   188لمادة ا

توضعفًالزاوٌةا تؤشٌرة الواجبةنسخومسوداتالعقودبواسطة الوثابقوتبٌنمبلػالرسوم منالصفحةاألولىمنهذه لعلٌا

األداءمتبوعةبالكلمات:"رسوممسددةعنطرٌقوضعطوابعمنفصلة"وكذلكالرقمالذيسجلبهالعقدفًالفهرسالمطابق.

4علىالعقدنفسهضمننفسالشروط.وبالنسبةللعقودالمسلمةمندوناالحتفاظبصورهاوخاضعةللرسوم،فإنالتؤشٌرةتوضع

 لقسم الرابع عشر ا

 لفردٌة للوفاة الشهادات ا

ٌقدمرإساءالمجالسالشعبٌةالبلدٌةإلىرإساءمفتشٌاتالضراببالمختصٌنإقلٌمٌا،بواسطةكشؾإرسالمحرر:583المادة 

رفٌماٌخصالوفٌاتالمصرحبهاخبللالشهرالسابق.فًنسختٌن،الشهاداتالفردٌةللوفاةخبللالعشرةأٌاماألولىلكلشه

وتحتويعلىترقٌمشهريمتمٌزوتحررهذه الضراببمجانا إدارة الشهاداتكلماحصلتالوفاةعلىاستماراتخاصةتقدمها

5عالسابق.وؼٌرمنقطع.وٌسلموصلإشعارباالستبلمفٌماٌخصالنسخةالثانٌةمنكشؾاإلرسالالمشارإلٌهفًالمقط

 الباب الثامن

 التقادم واسترداد الرسوم 

  القسم األول 

 استرداد الرسوم

الٌمكناستردادالرسومالمحصلةبصفةقانونٌةعلىالوثابقأوالعقودالتًتمإبطالهاأوفسخهافٌمابعد.: 530المادة 

بلعنذلك،فًجمٌعالحاالتالتًٌكونفٌهاإبطال،فانوفًحالةإبطالعقدبسببؼبنأوإلؽاءبٌعبسببعٌوبمخفٌة،وفض

الرسومالمحصلةعلىالعقدالذيتمإلؽاإهأوفسخهأوإبطاله،التستردإالإذاكاناإللؽاءأوالفسخأواإلبطالقدتقرربموجب

أدناه.205حكمأوقرارحازقوةالشًءالمقضًفٌهماعداالحاالتالمنصوصعلٌهافًالمادة

وإناإللؽاءأواإلبطالأوالفسخالذيتقررأليسببكان،بموجبحكمأوقرارالٌإديإلىتحصٌلالرسمالنسبًلنقلالملكٌة.

فٌماٌخصنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة،فإنرسومالتسجٌلالمحصلةعلىاالكتساباتالودٌةالتًتمت: 535المادة 

أدناه،بؤنالعقاراتالمكتسبةمذكورة،205بالمنفعةالعمومٌةترد،عندماٌثبتفًاآلجالالمحددةبموجبالمادةقبلالتصرٌح

                                                 

 .2000ق.م/25:معدلةبموجبالمادة183المادة1
 .2012ق.م/18و 1991ق.م/42و1989ق.م/58و1983ق.م/107و106:معدلةبموجبالمواد184المادة2
 .2011ق.م/21:ملؽاةبموجبالمادة187إلى185المواد3
 .1986ق.م/55:معدلةبموجبالمادة188المادة4
 .1999ق.م/27:معدلةبموجبالمادة189المادة5
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فًهذاالتصرٌح،بالمنفعةالعمومٌةأوفًقرارالتنازل.والٌمكنتطبٌقاستردادالرسومإالعلىقسمالعقاراتالتًاعترؾ

ؽال.بؤنهاضرورٌةمنأجلتنفٌذاألش

أعبلهعلىجمٌعالوثابقوالعقودالمتعلقةباكتسابأرضحتىولوكانتمسورةأومبنٌة،191تطبقأحكامالمادة:531المادة 

متبوع،منأجلالتنفٌذ،بمخططالتنظٌمالموافقعلٌهبصفةقانونٌةمنأجلفتحأوتعدٌلأوتوسٌعالشوارعأوالساحاتالعمومٌة

ةوالطرقالرٌفٌةالمعترؾبها.والطرقالبلدٌ

:539المادة  المادة فً المنصوصعلٌها األحكام على191تطبق العمومٌة، المنفعة أجل من الملكٌة بنزع والمتعلقة أعبله

أو التشرٌعٌة لؤلحكام تطبٌقا المحررة الوثابق من وؼٌرها والمخالصات والعقود واألحكام والشهادات والمحاضر المخططات

تنظٌمٌةالمتعلقةباستعمالالطاقةالمابٌة.ال

أعبله،معتخفٌضالرسومالتًأعطتللورثةحقالتمتعفقط،وذلكفًحالة68تردالرسومالمدفوعةطبقاللمادة:531المادة 

 رجوعالؽابب.

نقصان،إذاكانالرسمالذيدفعهقدتمإنلمالكالرقبةالحقفًاستردادمبلػمساويللمبلػالذيٌكونقددفعهبال:531المادة 

.االحتمالًحسابهحسبعمرالمنتفعاالحتمالًوذلكفًحالةحقوقاالنتفاعالمتتالٌةوعندماٌتمفتححقاالنتفاع

طالفًبٌعلمحبلتتجارٌةوالذيٌمكنأنٌنتجعنهاإلبالإنعدممراعاةأيشرطمنالشروطالمتعلقةبنظامثمن:537المادة 

أيحالمناألحوال،الٌمكنأنٌعللاسترجاعالحقوقوالرسومالتًتمتحصٌلهابعد،أليسببكان.

 1لقسم الثانًا

 التقـــادم 

ملؽاة. :101إلى  536المواد من  

 الباب التاسع
 تحدٌد الرسوم

هذاالقانونوتدفعالرسومحسبالحصصالمحددةمن212إلى208تسجلالعقودالمنصوصعلٌهافًالموادمن:107المادة 

2بموجبالموادالمذكورة.

 القسم األول

 دج 50العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

3ملؽاة.:  207المادة

 القسم الثانً 

 دج 5.100العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

تًلمتحددتعرٌفتهابؤيمادةمنهذاالقانون،والتًالٌمكندج،كلالعقودال1.500بالمقدرتخضعللرسمالثابت: 108المادة 
4أنٌترتبعنهاتحصٌلرسمنسبً.

ٌلً:أعبله،ما208تسجلأٌضابالرسمالثابتالمنصوصعلٌهفًالمادة:  209المادة

الخاصةالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونالتنازلوالحلولوإعادةالبٌعوإلؽاءإٌجاراتاألموالمنكلنوع،باستثناءاألحكام-1
والمطبقةفٌماٌخصالمحبلتالتجارٌة.

تحوٌلالملكٌةمجانا،المتمممنقبلالوالٌاتأوالمجالسالشعبٌةالبلدٌةباسمهٌباتالسكنالمعتدلالكراء.-2

                                                 

 األحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.)تنقلهذه 2002ق.م/ 200(:ملؽىبموجبالمادة205إلى197القسمالثانً:"التقادم")المواد1
 . 1986ق.م/ 56و1985ق.م/112:معدلةبموجبالمادتٌن206المادة2
 . 1984ق.م/ 123:ملؽاةبموجبالمادة207المادة3
 .2015ق.م./19و 1996ق.م/ 49و 1994ق.م/ 33،1990ق.م.ت/ 22، 1984ق.م/ 124:معدلةبموجبالمواد 208المادة4
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تحوٌلاألموالمنكلنوعالذيٌتمبٌنهٌباتالسكنالمعتدلالكراء.-3

أعبله،ماٌلً: 208فٌالمادةاالمنصوصعلٌهتعرٌفةتسجلأٌضابال:  210ادةالم

شهادةالملكٌةالمثبتةلنقلملكٌةالسنداتاالسمٌة؛-1

العقودالمثبتةلمنحاألصولالصافٌةإلىهٌبةأوعدةهٌباتممنوحلهامنقبلشركةللسكنالمعتدلالكراءمهماكاننوع-2
لةفًاألصولالصافٌةالممنوحة.األموالالداخ

وٌطبقهذاالتدبٌرعلىشركاتالقرضالعقاري؛

العقودالتًتتضمنمنحأعضاءالشركاتالتعاونٌةللسكنالمعتدلالكراء،المنازلأوالمساكنالتًخصصتلهم؛-3

الصندوقالوطنًللتوفٌرواالحتٌاطوشركاتالفسخاالختٌاريأوالقضابًلعقودبٌعمنازلفردٌةذاتكراءمعتدلبناها-4
البناءالعقاريالمختصة؛

البٌعالوديللمساكنالفردٌةذاتالكراءالمعتدلوالذيٌهدؾإلى-5 القروضالمبرمةمنأجلبناءمسكن، تسدٌد طٌلةمدة
علقبالمساكنذاتالكراءالمعتدل،محلحلولأشخاصقادرٌنعلىالدفعوتتوفرفٌهمالشروطالمنصوصعلٌهافًالتشرٌعالمت

المستفٌدٌنمنهذاالتشرٌعالذٌنٌثبتونعدمقدرتهمبؤنٌسكنوهاأوأنهممحرومونمنالمواردالضرورٌةلمواجهةالتزاماتهم؛

دل.وإناالستفادةمنهذاالتدبٌرمشروطبرخصةمنالوزٌرالمختصبعدأخذرأيهٌبةالمساكنذاتالكراءالمعت

 القسم الثالث 

 دج   500العقود األخرى الخاضعة لرسم ثابت قدره  

 1ملؽاة. :155المادة 

 القسم الرابع

 دج   3000العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

دج،عقودحلالشركاتالتًالتتضمنأينقلألموالمنقولةأوعقارٌةبٌن 3000تسجلبدفعرسمثابتقدره:151المادة 
2ركاءأواألشخاصاآلخرٌن.الش

 القسم الرابع مكرر 

 دج ملٌون 5,1العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

:مكرر 151المادة  بهدؾفتح الموافقة منح مبلؽهتجدٌدهوتجارٌؤؼٌراتصالمكتبٌترتبعلى تسجٌل رسم دفع ملٌون،
.ةالصعبةالقابلةللتحوٌل،بالقٌمةالمقابلةبالعمل(دج1.500.000مبةألؾدٌنار)وخمسمابة

 .تجدٌدهاالموافقةأوتسلٌموصل،عندتسلٌممقابلإقلٌمٌاتصلمخالضرابباقابضصندوقإلىالرسمهذاٌدفع

 .للتجدٌدلعامٌنقابلةصبلحٌتهاتمتدتجاري،التًؼٌراتصالفتحمكتبالموافقة،بهدؾبالتجارةالمكلؾالوزٌرٌسلم

 3.رةبالتجاالوزٌرالمكلؾمنقراراالتصالوسٌرهابموجبمكاتبحفتوكٌفٌاتشروطتحدد
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 القسم الخامس

 رسم التسجٌل القضائً 

ً:ؤترسمقضابًللتسجٌلٌؽطًماٌٌإسس-أوال  : 159المادة 

،الخاصبمصارٌؾالعدالة.1969سبتمبرسنة18،المإرخفً79-69الرسمالقضابًالذيحددهاألمررقم-1

.1969سبتمبرسنة17،المإرخفً69-146رسومكتابةالضبطالمإسسةبموجبالمرسومرقم-2

حقوقالطابعوالتسجٌل:-3

تخضعاألحكاموالقراراتالصادرةمدنٌاوتجارٌاوإدارٌا،لرسمالتسجٌلالقضابً،عندماالٌتضمنأيحكمٌترتبعلٌهرسم

1مالنسبًأوالرسمالتدرٌجًالٌصلإلىمبلػالرسمالمنصوصعلٌهأدناه.نسبًأوتدرٌجًأوٌكونالرس

النحوالتالً:ٌحددمبلػهذاالرسم،بالنسبةلمختلؾالدعاوى،بمافٌهاالقضاٌاالمستعجلةعلى

 أمام المحاكم

دج.300............................................................................................دعاوىاألحوالالشخصٌة....-

دج.500....................................................................................................دعاوىالقضاٌاالمدنٌة-

دج.1.000........................................................................دعاوىالقضاٌاالعقارٌة........................-

دج.2.500...................................................................دعاوىالقضاٌاالتجارٌةوالبحرٌة....................-

دج.1.000..............................................................دعاوىالقضاٌااالستعجالٌة................................-

دج.1.000.................................................................القضاٌااالجتماعٌةالتًترفعهاالهٌباتالمستخدمة.....-

دج.400................................................................القضاٌااالجتماعٌةالتًٌرفعهاالمستخدمون...........-

ٌعفىمنذلك،المستخدمونالذٌنٌقلأجرهمعنضعؾاألجرالوطنًاألدنىالمضمون.

 أمام المجالس القضائٌة : 

دج.500...................................……………………………………استبناؾفًمواداألحوالالشخصٌة-

دج.700......................................................................................استبناؾفًالموادالمدنٌة........-

دج. 1.500........................................................................استبناؾفًالموادالعقارٌة....................-

دج. 3.000..........................................................................االستبنافاتالتجارٌةوالبحرٌة..............-

دج. 2.000......................................................................االستبناؾفًالمواداالستعجالٌة.................-

دج. 1.500...…………….…………….….……..…االستبناؾفًالمواداالجتماعٌةالذيترفعهالهٌباتالمستخدمة-

دج. 500..........................................................االستبناؾفًالمواداالجتماعٌةالذيٌرفعهالمستخدمون...-

المضمون.ذلكالمستخدمونالذٌنٌقلأجرهمعنضعؾاألجرالوطنًاألدنىٌعفىمن

القضاٌا اإلدارٌة :

دج.5.000.............................................................................القضاٌاالمتعلقةبالصفقاتالعمومٌة......-

دج. 1.000........................................................................................باقًالقضاٌااإلدارٌة..........-

 أمام المحكمة العلٌا ومحكمة التنازع ومجلس الدولة : 
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دج. 2.000......................................................................الطعونالشخصٌةوالمدنٌةوالعقارٌة.........-

دج. 5.000............................................................................الطعونالتجارٌةوالبحرٌة...............-

االستئناف و الطعون اإلدارٌة:

 دج.5.000...............................................................................................قضاٌاالصفقاتالعمومٌة-

دج.1.500......................................................................باقًالقضاٌا.......................................

القانون.منهذا60ٌإدىهذاالرسمحسبالشروطالتًنصتعلٌهاالمادة

تقدمكلالعقودالقضابٌةالتًٌترتبعلٌهادفعحقوقنسبٌةأوتدرٌجٌةإلىإجراءالتسجٌلفًشهرتارٌخها.ثانٌا :

ؼٌرأنهٌمكنالقٌامبتسلٌم،دوندفعحقوق،نسخمإقتةمنقراراتالعدالةصالحةلمباشرةطرقالطعن.

ملؽى.ثالثا :

العقودرابعا : الضراببتخضع لدىقباضة الذيٌسدد القضابًللتسجٌل كتابالضبطإلىالرسم التًٌحررها أدناه المذكورة

والمحصلعلىالنسخاألصلٌةوالشهاداتأواألصول:

ملؽى.-1

ملؽى.-2

دج. 350..................................................................................األمربالدفع.............................-3

دج.350....................................................................................وضعاألختام)التشمٌع(..............-4

دج.350...................................................................................محضرالنقل...........................-5

دج.500..................................................................................عقدترشٌد.............................-6

دج. 1000......................................................................................شهادةتقرٌرالبحروعقداإلٌداع...-7

دج. 5000.....................................................................................إٌداععقدالشركات................-8

دج. 2000.......................………………………..…………………تؤشٌرةبترقٌمصفحاتالدفاترالتجارٌة-9

دج.500..........................................................................عقدالكفالةالقضابٌة...........................-10

ودالمذكورةأدناه:كلعقدمنالعقدج،عن2000ٌقبضمنالطالبلقاءالرسمالقضابًللتسجٌلرسمقدرهخامسا:

إٌداعالحصٌلةبمافٌهامحضرها؛-

اإلفبلسالمعلن؛-

التسوٌةالقضابٌة؛-

تحوٌلالتسوٌةالقضابٌةإلىإفبلس.-

دج2000وفًحالةمواصلةاستؽبللالمحلالتجاريأوعقدالصلحالتجاري،ٌمكنرفعالرسمالقضابًللتسجٌلالمحددبمبلػ

دج،بتقدٌرمنالقاضً.16000إلى

 ٌقبضحقنسبًقدره علىذلك، وفًحالة10عبلوة األثاثوالسلع، بٌع وحاصل المستردة الموجودة الدٌون مبالػ عن ،%

الجمع،ٌقبضهذاالحقعناألصولالمحققةلفابدةدابنًالكتلة.والٌستحقأيشًءعنأرباحاألسهم.

عنطرٌق ما شركة تصفٌة وتخضع قدره قضابًللتسجٌل لرسم إلى20.000العدالة وٌمكنرفعه بتقدٌر80.000دج، دج،

ٌفرضهالقاضً،حسبوضعٌةالتصفٌة.

بمبلػ القضابً التسجٌل رسم ٌحدد القضابٌة، اإلدارات من وؼٌرها الشاؼرة والتركات القضابٌة الحراسات إلى بالنسبة أما

طرؾالذيٌتولىالتسوٌةالقضابٌةأومنقبلاإلدارةالقضابٌة.دج.وٌدفعهذاالرسممنقبلال2000
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لقاءرسماإلدارةعلىالمداخٌلالمقبوضةورسمالتصفٌة%،6وعنهذهاإلجراءاتالمختلفة،ٌقبض،فضبلعنذلك،حققدره

يأوصناعً.عناألصولالمحققة.كماٌمكنتحصٌلهذاالحقفًحالةمواصلةنشاطاستؽبللفبلحًوتجار

لقاء والعملٌاتوالترتٌباتواإلجراءاتالتًتمت، إلىالعقود الٌطالببؤيشًءبالنسبة أعبله، ومقابلدفعالحقوقالمذكورة

احتٌاجاتالتصفٌةالقضابٌةأواإلدارةمنقبلمتولًالحراسة،القٌمأوالمتصرؾ،مثلماهوالشؤنبالنسبةإلىالعرٌضة،ووضع

أورفعها،والجردوعرٌضةالحكمللحصولعلىترخٌصأوالموافقةعلىحسابات،وكذاأيحكمأوأمرٌتعلقبذلك.األختام

وٌستوجبعكسذلكأيإجراءٌتممعالؽٌر،سواءمنحٌثرفعالدعوىأوالدفاع،قبضالرسمالقضابًللتسجٌلعلىذلك

اإلجراء.

لرسمبالمزاٌدة ومحافظوالبٌع القضابٌون والمحضرون الضبط كتاب بها التًٌقوم أدناه، كورةالمذ والعقود األعمال تخضع:سادسا

1قضابًعنالتسجٌل،ٌحددكماٌؤتً:

دج. 350...............................................................................................محضرإثبات..... -1

دج. 350................................حجزالتحفظً،وحجزماللمدٌنالتنفٌذيلدىالؽٌروالحجز...تحرٌرمحضرال -2

دج 350........................................دج...5000تجارىٌتجاوزمبلؽهورقةاحتجاجعلىعدمالوفاءبسند -3

دج.350.........................................................................................اإلنذار................. -4

دج.350.....................................................................لفعلٌة..................محضرالعروضا -5

دج.300...............................................................لسند.........تبلٌػحكمرسوالمزادمعنسخةمنا -6

دج.350.........................................................اإلنذاراتاالستجوابٌة................................... -7

دج.500...........................................................لعاديومحضراإلثباتمعاالستجواب.....اإلثباتا -8

 دج.500................................................................محضرطردومحضرمحاولةطرد............. -9

 دج.500.......................................................اإلنذارباإلطبلععلىدفترالشروطوحضورنشره..... -10

دج.500.......ديالمستؤجرٌنعلىاإلٌجاراتالزراعٌةواإلٌجاراتالعقارٌةللمحجوزعلٌه......ٌكلاعتراضبٌنأ -11

دج.600...........................................................طلبرفعه......والتسجٌلفًمكتبرهونالحجز -12

دج.700.........................................................................................تنفٌذالتزاممالًبعقد.. -13

دج.700..................................تحصٌلمبالػمالٌةمستحقةأوقبضهامنالمدٌنبموجبحكمأوسندتنفٌذي. -14

دج.1000.................زالعقارونشرهفًمكتبالرهون............تحرٌرأوتبلٌػاألمربنزعالملكٌةالمعادلةلحج -15

 دج.1000...................................................................................محضرالحجزالعقاري...... -16

 دج.1500........................................................تحرٌردفترالشروط.................................... -17

منهذاالقانون.60شروطالمنصوصعلٌهافًالمادةللوٌتمتسدٌدهوفقا

 المادة، هذه تعرٌفتهابموجب تحدد لم التً القضابٌة ؼٌر والعقود كلالمحاضر دج، 350بـ المقدر للتسجٌل القضابً للرسم تخضع

 .نسبً رسم تحصٌلأي ٌهاعل ٌترتب أن ٌمكن ال والتً
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 القضابً دفعالرسم من معفاة أعبله، المذكورة ؼٌر القضابٌة، األحكام أوتبلٌػ بالحضور التكلٌؾ المتضمنة العقود تبقى أنه، ؼٌر

1.للتسجٌل
 

ب:لرسمقضابًللتسجٌل،ٌقدرقانوناونمعتمدالتخضعالترجماتالتًٌقومبهاالمترجمونسابعا:

العادٌة:الترجمة-1

دج.200...........................................................................شهاداتووثابقمدرسٌة.................-

دج.200............................................................وثابقالحالةالمدنٌة.....................................-

دج.250.................................................................................الوثابقاإلدارٌةاألخرى............-

دج.250...................................................................حواالتالدفعأوسندتجاريأوتؤشٌرات.........-

 الترجمةالتقنٌة: -2

دج.350....................................................................................العقودوالمستندات................-

دج.350.....................................................................................األحكاموالقرارات..............-

 دج.100............................................................................ترجمةإمضاءموقععلىأٌةوثٌقة.... -3

 دج.200..............................…المحلفون المراجعةالرسمٌةلكلترجمةؼٌرالترجماتالتًٌقومبهاالمترجمون -4

دجو200مساعدةالمقدمةفًإجراءكلعقودالضبط،ٌحصلربعالرسمالقضابًالذيٌخضعلهالعقددونأنٌقلعنال -5

 دج.350دونأنٌتجاوز

الرسومالمحددةفًالفقراتمنأوالدجفضبلعن1.000دونأنتتجاوزمبلػ،%50ٌتمتطبٌقزٌادةجزافٌةنسبتهاثامنا:

 .عفاةمنالطابعالحجمًالمبعنوانالعقود،إلىسابعاأعبله

تـخضعالـعـقودالمذكورةأدناهالـتًٌـحـررهاكـتـابالضـبطإلىالرسمالقضابًللتسجٌلالمإدىبواسطةو-مكرر 159المادة 

ضعطابعجبابًمنفصلٌوافقالتعرٌفةاآلتٌة:

. دج30..........................................شهادةالجنسٌة.....................................-1

 دج.30صحٌفةالسوابقالعدلٌة......................................................................-2

  2تعفىشهاداتالجنسٌةوشهاداتالسوابقالعدلٌةالمسلمةالكترونٌامنهذاالرسم.

3ملؽاة.: 151المادة 

4ملؽاة.:151ة الماد

منهذاالقانونوتدفعالرسومعنهاحسبالمعدالتالمحددة264إلى217تسجلالعقودونقلالملكٌاتالمعددةفًالموادمن:157المادة 

بموجبالموادالمذكورة.

 القسم السادس 

 المتروكات من أجل أعمال التأمٌن أو المغامرة الكبرى 

%.وٌحصلهذاالرسمعلىقٌمة2,5منأجلأعمالالتؤمٌنأوالمؽامرةالكبرى،لرسمقدرهتخضعالمتروكات:  156المادة 

5األشٌاءالمتروكة.ؼٌرأنه،ٌحصلنصؾالرسمفًحالةالحرب.
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 القسم السابع

 التنازل عن األسهم والحصص فً الشركات 

%.2,5شركات،إلىرسمقدرهتخضعالعقودالتًتتضمنالتنازلعنأسهموحصصفً:158المادة 

1منهذاالقانون.25وٌصفىهذاالرسمكماهومنصوصعلٌهفًالمادة

إنالتنازلعناألسهمالعٌنٌةالذيٌتمخبللفترةعدمقابلٌتهاللتداول،ٌعتبرمنالناحٌةالجبابٌةكؤنهٌتناولأمواال:153المادة 

زلعنها.عٌنٌةمقدمةبموجبالسنداتالمتنا

ومنأجلتحصٌلالضرٌبة،ٌقدركلعنصرعٌنًبصفةمتمٌزةمعبٌانأرقاماألسهمالممنوحةكمكافؤةلكلواحدمنالعناصر،

التقدٌراتوالبٌاناتتحصلالرسومحسبالتعرٌفةالعقارٌة.وعندعدموجودهذه

ا الشركات الحصصفً التنازالتعن على السابقة األحكام هذهوتطبق تتم عندما أسهم، إلى مقسم ؼٌر رأسمالها ٌكون لتً

التنازالتخبللالثبلثةأعواممنالتحقٌقالنهابًللحصةالمقدمةإلىالشركة.

بمقتضىهذه نقلالملكٌة تحصٌلرسم الحصصفًالشركات، أو عنالتنازلعناألسهم فٌها الحاالتالتًٌنتج ففًجمٌع

الالمقدمةبموجبالسنداتالمتنازلعنها،بدونقٌدأوشرطعلىإثرحلالشركة،الٌعطًالحقفًرسمالمادة،فإنمنحاألمو

نقلالملكٌةإالإذاتمنقلالملكٌةإلىشخصآخرؼٌرالمتنازلله.

 القسم الثامن

 اإلجــــــارة

2.ملؽاة:110 المادة
 

:115المادة  كلتنازلعن5ٌخضعلحقتسجٌلقدره باإلٌجارٌتعلقبكلأوبجزءمن%، وعد حقفًاإلٌجارأولفابدة

العقار،سواءكانموصوفابثمنالعتبةأوبتعوٌضالمؽادرةأوبصورةأخرى.وٌحصلهذاالحقعلىمقدارالمبلػأوالتعوٌض

محددفًالتصرٌحالتقدٌريلؤلطراؾ،إذاالمشروطمنقبلالمتنازللصالحهأوعلىالقٌمةالتجارٌةالحقٌقٌةللحقالمتنازلعنهال

كانتاالتفاقٌةالتتناولأيشرطصرٌحبمبلػأوتعوٌضلصالحالمتنازل،أوإذاكانالمبلػأوالتعوٌضالمشروطٌقلعنالقٌمة

التجارٌةالحقٌقٌةللحقالمتنازلعنه.

3نٌستحقمنأجلالتمتعباألموالالمإجرة.ٌكونالحقالمحصلعلٌهبهذهالصورةمستقبلعنالحقالذيٌمكنأ

محلتجاريأواإلٌجارأواإلٌجارمنالباطنلبؽضالنظرعنجمٌعاألحكامالمخالفة،تخضعالعقودالمتضمنة:111المادة 

سبً،التًتكونمدتهامحدودةصراحة،لحقناتومحاضرالمناقصاتحولصفقاتالبلدٌمحلذياستعمالمهنًأوتجاري

%،ٌحسبعلىأساسالثمنالكلًلئلٌجارأوالمناقصةمعزٌادةالتكالٌؾ.2قدره

من208الٌمكنفًأيحالمناألحوالأنٌقلهذاالحقالمحسوببهذهالصورةعنالحقالثابتالمنصوصعلٌهفًالمادة

قانونالتسجٌل.

ثلونالشرعٌونللدولةوالوالٌاتوالبلدٌاتوالمإسساتالعمومٌةذاتالطابعالٌخضعلزوماهذاالنوعمنالعقودالتًٌبرمهاالمم

 المادتٌن فً المنصوصعلٌه الرسمً لئلجراء مهامهم، ممارسة أثناء 5اإلداري، 6و رقم القانون المإرخفً27-88من

والمتضمنتنظٌمالتوثٌق.1988ٌولٌوسنة12

 .بهاالباطنالمتصلةمنللعقودباإلضافةالسكنًاالستعمالذاتالعقارٌةاألمبلكإٌجارالتسجٌل،إلجراءإجبارٌاخضعٌ

                                                 

 .2002ق.م./19و1994ق.م./35بموجبالمادتٌنمعدلة:218المادة1
 .2022منقم/81وملؽاةبموجبالمادة2012ق.م/19و2005ق.م/19و2002ق.م/18مواد:معدلةبموجبال220المادة2
 .2002قم/18:معدلةبموجبالمادة221المادة3
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 1.التسجٌلقانونمن208المادةفًعلٌهالمنصوصالرسمدفعالعقد،تسجٌلعلىٌترتب

 القسم التاسع

 اختٌار المزاٌد الحقٌقً أو الصدٌق أو التصرٌح بهما

بٌعاألموالإناالختٌارأوالتصرٌحب: 119المادة  أوعقود ٌخصالمزاد فٌما ٌسمحبهما، الحقٌقًأوالصدٌقعندما المزاٌد

%2.2.5المنقولةبعداألربعوالعشرٌنساعةمنالمزادأوالعقد،ٌخضعانلحققدره

3ملؽاة. :111المادة 

 القسم العاشر

 الدٌــــون

%.1مقابللحققدرهٌخضعنقلالدٌونوالتنازلعنهاوتحوٌلهاب: 111المادة 

4وٌحصلهذاالحقعلىالرأسمالالمعبرعنهفًالعقدالذيتناوله.

 القسم الحادي عشر

 مبادلة العقارات

%،وٌحصلهذاالحقعلىقٌمةحصةواحدةعندماتكونالحصص2,5ٌخضعتبادلاألموالالعقارٌةلحققدره: 117المادة 

 المتبادلةمتساوٌةالقٌمة.

5كانفارقأوفابضبٌنحصةوأخرى،ٌحصلأٌضاالحقالخاصعلىالتحوٌبلتبمقابلعنالفارقأوالفابض.وإذا

6ملؽاة. : 116المادة 

 القسم الثانً عشر

 نقل ملكٌة المحالت التجارٌة و الزبائن لقاء عوض

%.5ٌخضعنقلملكٌةمحبلتتجارٌةأوزبابنبمقابللرسمقدره:118المادة 

صلهذاالحقعلىأساسسعرالبٌع،وشهرةالمحلالتجاريوسعرالتنازلعنحقاإلٌجارواألشٌاءالمنقولة،أوؼٌرهامنوٌح

 األشٌاءالمستعملةفًاستؽبللالمحلالتجاري.

ل اإلدارة األشٌاءموضوعجردمفصلوتقدٌريٌحررفًكشؾمتمٌزعلىاستماراتخاصةتقدمها دىوٌجبأنتكونهذه

المكتبالذيٌطلبمنهاإلجراءعلىأنتودعثبلثنسخمنهمحررة.

%،علىأنٌشترطفٌماٌخصهذهالبضابع،ثمن2,5والتخضعالبضابعالجدٌدةالتًٌجهزبهاالمحلالتجاريإاللحققدره

ررةعلىاستماراتخاصةتقدمهاخاص،وأنتكونمعٌنةومقدرةمادةبمادةفًكشؾمتمٌزعلىأنتودعثبلثنسخمنهمح

7اإلدارةلدىالمكتبالذيٌطلبمنهاإلجراء.

 القسم الثالث عشر

 بٌع العقار الشائع

%8،الحصصواألنصبةالمكتسبةعنطرٌقالبٌعالشابعألموالمنقولةؼٌرقابلةللقسمة.1,5تخضعلحققدره: 113المادة 

                                                 

 .2022منقم/81و2012ق.م/20و2002ق.م/18،1990ق.م/64،1985ق.م/122:معدلةبموجبالمواد222المادة1
 .2002ق.م/17و1994ق.م/36:معدلةبموجبالمادتٌن223المادة2
 .2011ق.م/22وملؽاةبموجبالمادة2002ق.م./20و2000ق.م/26:معدلةبموجبالمواد224المادة3
 .2002ق.م/19:معدلةبموجبالمادة225المادة4
 .2002ق.م/20و1999ق.م/28،1994ق.م/37،1983ق.م/112واد:معدلةبموجبالم226المادة5
 .1985ق.م/123:ملؽاةبموجبالمادة227المادة6
 2002ق.م./22و2000ق.م./26،1994ق.م./38،1992ق.م./59:معدلةبموجبالمواد228المادة7
 .2002ق.م./23و1994ق.م./39تٌن:معدلةبموجبالماد229المادة8
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األنصبةالشابعةألموالعقارٌةمكتسبةعنطرٌقبٌعالعقارالشابعبالمزاد.%،الحصصو3تخضعلحققدره: 190المادة 

1،إذاحصلالشراءمنأحدالمشتركٌنفًالشٌوع.1,5%ٌحددهذاالحقبمعدل

 القسم الرابع عشر

 نقل الملكٌة مجانا

.5%قدرهتسجٌلرسماألحٌاءبٌنالهباتعلىٌُحّصل: 195المادة 

 .لتسجٌلرسمامناإلعفاءمنتستفٌد،األزواجبٌنواألولىالدرجةمنألصولابٌنالواقعةألحٌاءابٌنالهباتأنؼٌر

 ادةالمدفدًعلٌدهصدوصلمناعددللمباتحّصلالتسجٌلرسومإن،فاجتماعٌةوحصصأأسهمفًتتمثلالهباتكانتإذاماحالةفً

2ن.القانوهذامن 218

3ملؽاة. : 191المادة 

تعفىأٌلولةالمرتباتالعمرٌةبٌناألزواجأوبٌناألقرباءمنعمودالنسب،منرسومالهبةمجانابٌناألحٌاءأو: 199المادة 

عنطرٌقالوفاة.

بهبةٌدوٌةتخضعلرسم: 191المادة  اعترافاقضابٌا إنالعقودالتًتتضمنإماتصرٌحامنقبلالموهوبلهأوممثلٌهوإما

الهبة.

4ملؽاة. :191المادة 

%،حسبكلالحصةالصافٌةالعابدةإلىكلذيحق.5ٌحصلحقنقلالملكٌةبسببالوفاةبمعدل:  197المادة 

%،بالنسبةلؤلصولوالفروعواألزواج.3ؼٌرأنالحقالمنصوصعلٌهفًالفقرةأعبله،ٌخفضإلى

 سسة،عندماٌلتزمالورثةبمواصلةاالستؽبلل.%إذاتعلقاإلرثبؤصولعقارٌةلمإ3وتخفضهذهالنسبةإلى

الفرديالذيعلىالسكنالملكٌةبسببالوفاةدفعحقوقنقلالحٌاةمنوٌعفىالورثةمناألصولوالفروعوالزوجالباقًعلىقٌد

 5كانٌشؽلهالهالكوعلىملحقاتهالمباشرةأٌضا.

منأمبلكمودمكرر: 197المادة  التركاتالصادرة فًحسابات"التوفٌرإن لدىالصندوقالوطنًللتوفٌرواالحتٌاطأو عة

للسكن"والمستفٌدمنهااألصولوالفروعأوالزوجالباقًعلىقٌدالحٌاة،تعفىمنرسمنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالمنصوص

 6أعبله.236علٌهفًالمادة

7ملؽاة.: 196المادة 

%عنكلولدفًكفالتهأٌاكانعدد10بمنالضرٌبةالمستحقةالذيٌستفٌدمنهكلوارثٌحددمعدلالتخفٌض: 198المادة 

أوالده.

تطبقهذهاألحكامأٌضاعلىأوالدالهالكالقصر،حسبالشروطنفسها.

 حاالستفادةإن ولد كل وإجراءاتالتسجٌلعن الطابع من معفاة الحٌاة شهادة إما بتقدٌم مشروطة الحكم هذا أومن للورثة ً

8الموصىلهموممثلًالذٌنتوفوامنقبلوإمانسخةمنشهادةالوفاةلكلولدتوفًمنذفتحالتركة.

                                                 

 .2002ق.م./20و2000ق.م./26،1994ق.م./40:معدلةبموجبالمواد230المادة1
 .2014ق.م./11:معدلةبموجبالمادة231المادة2
 .2002ق.م/26ملؽاةبموجبالمادة232المادة3
 .2002ق.م/26ادة:ملؽاةبموجبالم235المادة4
 .2004ق.م./14و2002ق.م./21و1994ق.م./41و1992ق.م./60،1986ق.م./57،1980ق.م./53:معدلةبموجبالمواد236المادة5
 .1981ق.م./67ومعدلةبموجبالمادة1978ق.م/85مكرر:محدثةبموجبالمادة236المادة6
 .2002ق.م/26:ملؽاةبموجبالمادة237لمادةا7
 .2002ق.م./21و1994ق.م./42،1990ق.م/54:معدلةبموجبالمواد238المادة8
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الهباتو:193المادة  ؼٌر الخٌرٌة؛ المإسساتالعمومٌة إلى المقدمة الوصاٌا الهباتو مجانا، الملكٌة نقل رسوم من تعفى

 المادة فً إلٌها المشار 301الوصاٌا الشركاتالمعترؾبمنفعتهامن من ؼٌرها و شركاتاإلسعاؾالتعاونٌة القانونو هذا

العمومٌةوالتًتخصصمواردهاإلىخدماتالمساعدة.

الصفة.وٌبتفًصفةالخٌرٌةللهباتوالوصاٌابموجبالقرارالذيٌرخصبقبولتلك

:تعفىأٌضامنرسومنقلالملكٌةمجانا،ماٌلً: 110المادة 

 الهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىهٌباتالشبابوالتربٌةالشعبٌةالمعترؾبمنفعتهاالعمومٌةوالتًتساعدهاالدولة؛ -1

الهباتوالوصاٌاالخاصةبمبالػمنالنقودأوبالعقارات،المقدمةإلىالمإسساتالتًلهاالشخصٌةالمدنٌةؼٌرالتًأشٌرإلٌها -2

،معوجوبتخصٌصهذهالتبرعاتبالنسبةللمستفٌدٌنمنهالشراءأشٌاءفنٌةوأثرٌةأوأشٌاءلهامنهذاالقانون301فًالمادة

 1طابعتارٌخًأوكتبأومطبوعاتأومخططاتمخصصةبؤنتكونفًمجموعةعمومٌةأولصٌانةمجموعةعمومٌة؛

 الهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىهٌباتالسكنالمعتدلالكراء؛ -3

الهباتوال -4 للخدماتالعلمٌةذاتالطابعوصاٌا المقدمةإلىالمإسساتالعمومٌةذاتالنفعالعمومًوالتًتخصصمواردها

 النزٌه؛

 الهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىالجمعٌاتالثقافٌة؛ -5

ةأوالفنٌةذاتالهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىالمإسساتالعمومٌةذاتالنفعالعمومًوالتًتخصصمواردهاللخدماتالثقافٌ -6

 الطابعالنزٌهوالتًتمقبولهالهذاالؽرضمنقبلالوزٌرالمكلؾبالمالٌة؛

 الهباتوالوصاٌامنكلنوعالمقدمةلصالحالصندوقالوطنًللثورةالزراعٌة؛ -7

أمبلكالوقؾ؛ -8

%،علىاألقل60معجزبمقدارإنالرسومالمترتبةعلىمعطوبً،عجزةالحربومعطوبًالعملالذٌنأصابه:  241المادة

2دج.5.000فٌماٌخصالهباتوالتركاتالتًٌتلقونها،تخفضبمعدلالنصؾمندونأنٌتجاوزهذاالتخفٌض

تستفٌدمنالتعرٌفةالمطبقةعلىالتركاتالخاصةبعمودالنسب،التبرعاتالمقدمةلمصالحاألوالدالمتروكٌننتٌجة:  242المادة 

حرب،عندماٌكونونقدتلقوامساعداتوعبلجاتبدونانقطاعطٌلةحداثتهممنقبلناقلالملكٌة.حوادثال

من«1»تستفٌد،أٌضا،منالتعرٌفةالمطبقةعلىنقلالملكٌةمجانا،كماهومنصوصعلٌهافًالجدولمكرر :   242المادة 

منقانون 123دالمكفولٌنضمنالشروطالمحددةبموجبأحكامالمادةمنالقانون،التبرعاتالمقدمةلصالحاألوال236المادة

3األسرة.

إناألموالالمحبسةالمنقولةمنهاوالعقارٌةأوالمماثلةلهاالقابلةلنقلملكٌتهاعنطرٌقاإلرث،تخضعللرسوم:  243المادة  

- 53منهذاالقانونوالتًتحسبعلىقٌمةحقاالنتفاعلؤلموالالمذكورة،المحددةطبقاللمادة236المنصوصعلٌهافًالمادة

أعبله.،2

 عشر القسم الخامس 

 القسمة

قسمةاألموالالمنقولةوالعقارٌةبٌنالشركاءفًالملكوالشركاءفًاإلرثوالشركاء%،1.5تخضعلحققدره: 111لمادة ا

 .دامتلهامبرراتمعالؽٌر،بؤيصفةكانت،ما

                                                 

 .1992ق.م./61:معدلةبموجبالمادة240المادة1
 . 1994ق.م./ 43:معدلةبموجبالمادة 241المادة2
 . 1985ق.م./ 24رر:معدلةبموجبالمادةمك 242المادة3
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245األحكامالمادتٌنوإذاكانهناكرجوعفانالحقعلىموضوعالرجوع،ٌحصلحسبالمعدلالمقرربالنسبةللبٌوع،طبق

1منقانونالتسجٌل.246و

ٌمكنأنتدفعالحقوقالمطبقةعلىاألحكامالقضابٌةالتًتتضمنالمصادقةعلىقسمةعقارقضابً،دفعا:مكرر 111المادة 

 مإجبلعنطرٌقسندتحصٌلشخصًأوجماعً.

2زٌرالمكلؾبالمالٌة.تحددكٌفٌاتتطبٌقهذهالمادة،عندالحاجة،بموجبقرارمنالو

%3.2.5ٌخضعالرجوععنقسمةاألموالالمنقولةلحققدره:  245المادة

4%.5نالرجوععنقسمةاألموالالعقارٌة،ٌخضعلرسمقدره: إ117لمادةا

منقولةوالعقارٌة،تعفىمنرسومالتعدٌلعندقسمةتركةتتضمنمنحأحدالشركاءفًالقسمة،كلاألمبلكال-: أوال116المادة 

الشرٌكفًالقسمةالمستفٌدحتىالمشتملةعلىمستثمرةفبلحٌةوحٌدة،قٌمةالحصصواألنصبةمنهذه األمبلكالتًٌكتسبها

ج،وٌطبقذلكلدىفتحالتركة،إذاكانهذاالمستفٌدٌسكنالمستثمرة،وٌساهمفًفبلحتهافعبل.د500.000مبلػ

(سنواتأوتوفًدونأن05ذاتوقؾالشرٌكفًالقسمةالتًٌستفٌدمنهاشخصٌاعنالزراعةطوالمدةخمس)ؼٌرأنهإثانٌا :

فعالضرٌبةؼٌرأوٌجبعلٌهمدالمستفٌدأوورثتهقانونامنحقاالستفادةمنحكمالمقطعاألولأعبلهٌواصلهاورثته،ٌجرد

5المحصلةفورا.

 القسم السادس عشر 

 اتالشرك

بٌن:118المادة  أوعقارٌة التًالتتضمننقلأموالمنقولة التحوٌلأودمجالشركات، أو التمدٌد التكوٌنأو تخضععقود

دج.1000،دونأنٌقلهذاالحقعن%0.5الشركاءأوأشخاصآخرٌنأوالتكفلبدٌون،لحققدره

دج،وٌصفىالحق300.000دج،والٌتعدى10.000ٌقلهذاالحقعنؼٌرأنهفًالحالةالخاصةبشركاتاألسهم،ٌجبأال

6منرأسمالالشركة.

التتمتصفٌتهإالبالنسبةلجزءمنرأسمالالشركةالذيأعبله،248إنالرسمالنسبًالمإسسبموجبالمادة:113المادة 

المالٌةللشركةوذلكفٌماٌخصالزٌادةفًرأسمالالشركاتٌتجاوزرأسمالالشركةالمفروضعلٌهالرسمسابقاعندإقفالالسنة

ذاتالرأسمالالمتؽٌر.

: 110المادة  المإسسبموجبالمادة المتضمنةالزٌادةعن1بمعدلأعبله،248ٌحصلالرسم ٌطبقعلىالعقود %،عندما

الشركاتأوالجمعٌاتالمإسسةبصفةقانونٌة.طرٌقدمجاألرباحأواالحتٌاطاتأواألرصدةبمختلؾأنواعهمنرأسمال

عندماتكوناألرباحأواالحتٌاطاتأعبله248ٌبقىالرسمعلىالحصةالمقدمةمستحقاحسبالمعدلالمنصوصعلٌهفًالمادة

7أواألرصدةالمدمجةفًرأسالمال،قدتحملتالضرٌبةعلىأرباحالشركات.

المن الرسم من ٌعفى أنه، المادؼٌر فً صوصعلٌه الخاصبإعادة248ة االحتٌاط إدماج المإسساتأعبله، رأسمال تقدٌم ة

للقانونرقم اإلدماجتطبٌقا ٌتمهذا القانونالتجاري،عندما ٌناٌر12،المإرخفً01-88والهٌباتالعمومٌةالتًٌسريعلٌها

اال1988سنة العمومٌة للمإسسات التوجٌهً القانون المتضمن الماد، أحكام و قتصادٌة لسنة13ة التكمٌلً المالٌة قانون من

.1988

                                                 

 .2002ق.م./ 24:معدلةبموجبالمادة 244المادة1
 .2015ق.م./21مكرر:محدثةبموجبالمادة 244المادة2
 .2002ق.م./ 24و 1994ق.م./ 44:معدلةبموجبالمادتٌن 245المادة3
 .2000ق.م./26و 1994ق.م/ 45موجبالمادتٌن:معدلةب246المادة4
 .1994ق.م./46و8619ق.م/58:معدلةبموجبالمادتٌن247المادة5
 .2002/ق.م.25و1993ق.م.ت./35،1991ق.م.ت./15،1990ق.م.65،1987ق.م./39،1983ق.م./113:معدلةبموجبالمواد248المادة6
 .2011ق.م/23و1991ق.م.ت/16و1988ق.م.ت3،1987ق.م/40،1983ق.م/114:معدلةبموجبالمواد250المادة7
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،1991لسنةمنقانونالمالٌة143كماتعفىالزٌاداتفًرأسمالالمإسساتالعمومٌةعندماتتمفًإطاروضعأحكامالمادة

حٌزالتطبٌق.

1ملؽاة.: 115لمادة ا

2ملؽاة.مكرر: 115المادة 

 عشرالقسم السابع  

 البٌوع والعقود األخرى الناقلة للملكٌة أو حق االنتفاع ألموال عقارٌة أو حقوق  

 وضعأو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق اإلجارة لقاء  عقارٌة أو لمحالت تجارٌة 

وعوإعادةأدناه،المزاٌداتوالبٌ258و%255،معمراعاةاألحكامالواردةفًالمادتٌن5تخضعلرسمقدره: 111المادة 

البٌوعوالتنازالتوإعادةالتنازالتوالسحوبالتًتمارسبعدانقضاءاآلجالالمتفقعلٌهابموجبعقودالبٌعمعحقاسترداد

لبللتزاموجمٌعالعقوداألخرىالمدنٌةواإلدارٌةوالقضابٌةالتًتنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعبؤمبلكعقارٌةبمقابل البٌوعوفاًء

مالً.

،والمعدللبعضأحكام1983ماٌوسنة21المإرخفً،344- 83منالمرسومرقم2تخضعالعملٌاتالمنجزةتطبٌقاللمادة

،والمتعلقبحرٌةالمعامبلت،لرخصةالوالًالمسبقةبعداألخذبالرأي1964ٌناٌرسنة20المإرخفً،15- 64المرسومرقم

3دارةالمالٌة.التقدٌريللمصلحةالمختصةفًاإل

%،5إنالمزاٌداتالخاصةبإعادةالبٌععلىذمةالمشتريألموالمننفسالنوع،تخضعلنفسالرسمالذيقدره:119لمادة ا

4ولكنفقطبالنسبةلماٌتجاوزثمنالمزاٌدةالسابقةإذاتمدفعالرسمعنها.

5ملؽاة. :111المادة 

العقودالتًتنقلملكٌةعقاراتتوجدفًبلدانأجنبٌةأوحقاالنتفاعأومنحقوقالتسجٌل%3تخضعلرسمقدره:111المادة 

6حقالتمتعبها.

 ٌدفع أن ٌجب-1:117المادة   لقاء لملكٌة كامبل نقل المتضمنة الموثقة العقود جمٌع فً الملكٌة نقل ثمن (5/1)مسخلزوما

 .أوالزبابن التجارٌة وكذلكالمحبلت عقارٌة حقوق أو اتلعقار النتفاع حقا أو الرقبة لملكٌة أو عوض

وكذلك،فإنالدفعبمرأىوبٌنٌديالموثقمحررالعقدإلزامًفًجمٌعالقسماتأوفًجمٌعالعقودأوالعملٌاتالتًمنآثارها،

النتفاعلعقاراتأومحبلتتجارٌةتابعةالمنح،بؤيوسٌلةكانت،لشرٌكأولشخصثالث،الملكٌةبكاملهاأوملكٌةالرقبةأوحقا

ألموالشركة.

المعدلة أو المإسسة أوحصصفًالشركاتوعلىالعقود التنازلعنأسهم المتضمنة التدابٌرعلىالعقود هذه وتطبقكذلك،

ألرباحوكذاعقودتؤسٌسلشركات،باستثناءالعقودأوالعملٌاتالمتضمنةالزٌادةفًرأسمالشركةعنطرٌقدمجاالحتٌاطاتوا

أجنبًشرطتقدٌمشهادةللموثقتثبتإٌداعالتقدٌماتلدىبنكمعتمد.رأسمالذاتالشركات

العقودالموثقةالتًالٌترتبعلٌهاتدفقمالًنقدي،لٌستمعنٌةبهذهاألحكام.

أجلبٌنٌديالموثقمحررالعقدإلىؼاٌةلولكلحإذاكانالثمنأوجزءمنالثمنقاببلللدفععندأجل،فإنالدفعٌتمعند-2

ثمننقلالملكٌةالذيٌجبأنٌحررلزوما. (5/1)مسختشكٌل

                                                 

 .1991ق.م.ت/17:ملؽاةبموجبالمادة251المادة1
 .2011ق.م/22وملؽاةبموجبالمادة1989ق.م/26ةومعدلةبموجبالماد1988ق.م..ت./4مكرر:محدثةبموجبالمادة251المادة2
 . 1999ق.م/32و1994ق.م/47،و1992ق.م/62،1985ق.م/125:معدلةبموجبالمواد 252المادة3
 . 1999ق.م/32و 1994ق.م/48:معدلةبموجبالمادتٌن 253المادة4
 .2011ق.م/22بموجبالمادة:ملؽاة254المادة5
 . 1999ق.م/ 29و 1994ق.م/ 49:معدلةبموجبالمادتٌن 255المادة6



 

50 

 

األموالالممثلة-3 ثمننقلالملكٌةكإٌداع،ال(5/1)مسخإنالموثقٌنوالموظفٌنالعمومٌٌنوالمودعٌناآلخرٌنالذٌنتلقوا

التخلًعناألموالإالضمنالق ٌمكنهم فًالمادة المنصوصعلٌها المماثلة383واعد والرسوم منقانونالضراببالمباشرة

1والتًٌمتدتطبٌقأحكامهاعلىجمٌعالحقوقوالرسوموالضراببالسارٌةالمفعولوالتًتتكفلبهامصالحالتحصٌلالمختصة.

ٌوما،ٌمكنللموثقٌنالتخلً(30ًأجلأقصاهثبلثٌن)ؼٌرأنه،فًحالةعدمحصولهمعلىردعلىالوضعٌةالجبابٌةللبابعف

عناألموالالمودعةفًحساباتهمبدفعهاللبابع.

عفٌهعلىمستوىمدٌرٌةالضراببللوالٌةطلبالوضعٌةالجبابٌةالذيٌحتويعلىكلوٌبدأسرٌانهذااألجلابتداءمنالتارٌخالذيٌود

المعلوماتالمتعلقةبالصفقة.

امبعدإبرامالعقد.تسلمنسخةمنالطلبإلى10نطلبدراسةالوضعٌةالجبابٌةٌجبأنٌودعمقابلوصلاستبلمفًأجلعشرة)إ (ٌأ

البابعبناًءعلىالتماسه.

ٌانبالدفعأعبله،والتًالتتضمنالب-1إنمصالحالتسجٌلترفضاإلجراءبالنسبةلجمٌععقودنقلالملكٌةالمشارإلٌهافً-4

بٌنأٌديالموثق.

التسجٌللرسممساويلمبلػالثمنفضبلعنالرسوم-5 تإديإلىالتحصٌلالفوريمنقبلإدارة  أعبله كلمخالفةلؤلحكام

القانونٌةالمترتبةعلىالعقد.

للمالالذي الرسمبشتىالوسابلوالسٌماعنطرٌقالبٌعبالمزادالعلًن هوموضوعنقلالملكٌةبناءعلىطلبإدارةوٌتابعتحصٌلهذا

الذيٌتبعلهوجودالمالوٌوضعفًأسفلالطلباإلداري. التسجٌل،بعداإلطبلععلىأمرمنربٌسالمجلسالقضاًب

دج،100.000إلى500وفضبلعنذلك،ٌعاقبعننفسالمخالفةبحبسلمدةتتراوحمنشهرإلىخمسسنواتوبؽرامةمن

إحدىهاتٌنالعقوبتٌنفقط،وذلكمندوناإلخبللبجمٌعالعقوباتالجبابٌةاألخرى.أوب

وتطبق،أٌضا،العقوباتالمنصوصعلٌهافًالمقطعالسابقعلىكلشرٌكمندوناإلخبللبتطبٌقالعقوباتالتؤدٌبٌةعلى

الموظفٌنالعمومٌٌن.

طبقكذلككلماقدمتإدارةالتسجٌلالدلٌلعلىنقلملكٌةخفٌةتتضمنرسوماالمادة،تإنالعقوباتالمنصوصعلٌهافًهذه

 عقارٌةوكذلكمحبلتتجارٌةأوزبابن.

الدفعبمرأىوبٌنمن،جازهافًإطاربناءسكناتتستفٌدمنالدعمالمالًللدولةنٌعفىممتلكوالسكناتالتًتمإ : 116 المادة

أعبله.256هافًالمادةٌالمنصوصعلوهذابؽضالنظرعناألحكام،دالمتضمننقلالملكٌةٌديالموثقالمكلؾبتحرٌرالعق

اإلعفاء الهٌباتالعمومٌةللسكنتبعالصٌؽةالتوفٌرمنأجلالسكن،وذلكوٌستفٌد،أٌضا،منهذا متملكوالسكناتالتًباعتها

اطٌثبتفٌهاوجودمبلػثمنالسكنالذيٌنويالتنازلعنهكودٌعةشرٌطةتقدٌمشهادةٌعدهاالصندوقالوطنًللتوفٌرواالحتٌ

عنده.ترفقنسخةمنهذهالوثٌقةبعقدالبٌعمعفاةمنرسمالطابعوالتسجٌل.

،أمافًالبٌوعالمنجزةفًإطارالترقٌةالعقارٌةذاتالطابعالسكنًأساسا،فإنالمبالػالتًٌجبدفعهابمرأىوبٌنٌديالموثق

.فًعقدالحفظو/أوفًدفترالشروطأوفًعقدالبٌععلىتصامٌمهًالمبالػالمتبقٌةمنثمنالبٌعالذيسبقتحدٌده

،(أشهر3إصدارهثبلثة)الٌتجاوزتارٌخ،ترتبطاالستفادةمنهذاالتدبٌربتقدٌمالمرقًالعقاريلمستخرججدولضرٌبًمصفى

.موجبالتشرٌعالجبابًالمعمولبهالمنصوصعلٌهبالشارةإلىاالستفادةمنأحدأنظمةتسهٌلالدفعٌحملا،وإناقتضىاألمر

                                                 

 33و2018ق.م/ 23و2015/ق.م.ت.27و2014ق.م./12و2011ق.م.ت/7و2010ق.م.ت/11و2007قم/26و1998ق.م/23و1996قم/53:معدلةبموجبالمواد 256المادة1
 .2020ق.م/
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البنوكوالمإسساتالمالٌةمنالدفعبمرأىوبٌن256بؽضالنظرعناألحكامالمنصوصعلٌهافًالمادة أعبله،تعفىأٌضا

1.”المرابحة”لىزبابنهاالذيتمإعدادهفًإطارعقدتموٌلبصٌؽةٌديالموثقالمكلؾبتحرٌرالعقدالمتضمننقلالملكٌةإ

منهذاالقانون،االقتناءاتالعقارٌةالتًٌقومبها252المادةالمنصوصعلٌهفًالملكٌةتعفىمنرسمنقل-: أوال118المادة 

القرضلدعمالوطنًالصندوق " أو " ؽٌلالشبابتشلدعمالوطنًالصندوق " إعانةمنالمإهلونلبلستفادةذووالمشارٌعالشباب

قصدإنشاءنشاطاتصناعٌة.،"البطالةعلىللتؤمٌنالوطنًالصندوق"أو " المصؽر

الهٌباتالعمومٌةالمإهلةفًمجالالتهٌبة المشترٌاتالعقارٌةالتًتقتنٌها اإلعفاء،ضمنالشروطنفسها، منهذا تستفٌدأٌضا

العقارٌة.

المنصوصعلٌهفًالماد-ثانٌا  نقلالملكٌة الشركاتالتعاونٌة253و252تٌنٌعفىمنرسم تقتنٌه القانونكلما منهذا

والجمعٌاتالثقافٌةوالجمعٌاتالمعترؾبمنفعتهاالعمومٌةالتًتهدؾإلىتقدٌمالمساعدةأوالعملالخٌريأوالحفاظعلىالصحة

رمصالحهاأوخدماتهااالجتماعٌة.االجتماعٌة،منعقاراتالزمةلسٌ

هذاالقانون،عملٌاتالشراءالعقارٌةالتًتقومبهامن253و252المادتٌنعفىمنرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًت-ثالثا

2الجماعاتالمحلٌةمنأجلتهٌبةالمناطقلتعمٌرهاحسباألولوٌة.

لمذكورأعبله،العقودالتًٌبٌعبمقتضاهادٌوانالترقٌةوالتسٌٌرالعقاريفًالوالٌةعفى،أٌضا،منرسمنقلالملكٌةات–رابعا

للموفرٌنشققاموجودةفًعماراتجماعٌةومبنٌةضمننطاقالتوفٌرمنأجلالسكن.

أوأجزاءالبناٌاتذاتالعقودالتًتتضمنبٌعالبناٌاتالمذكورأعبله،عفى،باإلضافةإلىذلك،منرسمنقلالملكٌةت–خامسا

 االستعمالالسكنًأساسا،المنجزةبعنوانعملٌاتالترقٌةالعقارٌةوفقالشروطالمحددةفًالتنظٌمالمتعلقبالترقٌةالعقارٌة.

أوجزءالٌستفٌدالشخصالواحدمنهذااإلعفاءإالمرةواحدة،ماعدافًحالةإعادةاستعمالحاصلالبٌعفًإطارشراءبناٌة

منبناٌةذاتاستعمالسكنًأساساتكونقدأنجزتبمقتضىعملٌاتالترقٌةالعقارٌةالمذكورةأعبله.

منهذاالقانون،كلمنعملٌاتبٌعاألراضًالناجمةعن 252ٌعفىمنرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًالمادة-سادسا

نخصٌصا.عملٌةالتجزبةوالمهٌؤةوالصالحةلبناءمساك

والٌطبقهذااإلعفاءإالعندماٌتعلقاألمربالعملٌةاألولىلبٌعقطعةاألرضالمعنٌة.

-سابعا المادة فً المنصوصعلٌه الملكٌة نقل رسم من البناٌاتذاتاالستعمال252تعفى عملٌاتبٌع التسجٌل، قانون من

ال والهٌبات الدولة علٌها تنازلت التً للسكن والسكنالربٌسً االجتماعً والسكن باإلٌجار البٌع إجراء حسب للسكن عمومٌة

3االجتماعًالتساهمًوالسكنالرٌفً.

: منهذاالقانون252تعفىمنرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًالمادة–ثامنا 

إسساتالمالٌةالمقتناةباسمهاكضمانعملٌاتنقلملكٌةاألمبلكالعقارٌةذاتاالستعمالالسكنًالمنجزةمنقبلالبنوكوالم1–

لعملٌاتتموٌلاقتناءالسكناتلصالحالخواص،

البنوكوالمإسساتالمالٌةفٌماٌخصكلالعملٌاتالمتعلقةبنقلملكٌةالعقاراتذاتاالستعمالالسكـنًالمقتناةباسمهافً– 2

.،منأجلاقتناءالسكناتلفابدةالخواص“ٌكمرابحة"و"إجارةمنتهٌةبالتمل”إطارعملٌاتالتموٌلبصٌؽتً

:تعفىمنحقوقالتسجٌل–تاسعا 

                                                 

 .2021منقمت/12و2021ق.م./32و1994ق.م/ 50و1993ق.م/ 36:معدلةبموجبالمواد 257المادة1
8و2005ق.م/20و2000ق.م./ 26و1999ق.م./32و1997قم/36،1995ق.م/35و1994قم/51،1991ق.م./44،1986ق.م./60و 59:معدلةبموجبالمواد 258المادة2

 .2021منقمت/13و2018ق.م/24و 2011 / ق.م.ت
 .2005ق.م/20:محدثةبموجبالمادة7-258المادة3
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هذا-1 رفع المشتريعند لصالح التنازلعنها المقرضالمإجر التًأعاد العقاراتالمهنٌة التجهٌزاتأو عملٌاتنقلملكٌة

األخٌرلخٌارالشراءبعنوانإعادةالتنازل،

التجهٌز-2 ملكٌة نقل المقرضعملٌات لفابدة المالٌة والمإسسات البنوك طرؾ من عنها المتنازل المهنٌة العقارات أو ات

1 .“إجارةمنتهٌةبالتملٌك“و“مرابحة”المستؤجرفًإطارعقود

التالٌة:تعفىمنرسمنقلالملكٌةلقاءعوضالذيهوعلىعاتقالمتملك،االكتسابات-1:113المادة 

بنٌةوالمقررهدمها.العقاراتالم-

للسكن.البناءاتالمستعملةللسكنؼٌرالمتممةأوالمخصصةألنتكونصالحة-

هذااإلعفاءمشروطبماٌلً:-2

 بؤنٌكونالمتملكشخصاطبٌعٌاوأنالٌكونلدٌهأيعقارٌستعملللسكنفًالمدٌنةالتًٌوجدبها.(1

قبلالمتملك:بؤنٌتضمنعقدالتملكالتعهدمن(2

بؤنٌقومخبللأجلأربعسنواتابتداءمنتارٌخالعقدبجمٌعاألشؽالالضرورٌةحسبالحالةمنأجلتشٌٌدعقارللسكنأو-

االنتهاءأومنأجلجعلالعقارصالحللسكن.

 بتداءمنتارٌخعقدالتملك.(سنوات،ا10بؤنالٌقومبالبٌعمرةثانٌةلكلالعقارأوجزءمنهالمبنًخبللأجلعشر)-

بؤنتخصصالمحبلتالمحدثةهكذاأوالمصلحةأوالمنتهٌة،لسكنالمتملكفٌماٌخصثبلثةأرباعمساحتهاالكلٌةعلىاألقل(3

وأنالتكونموضوعكراءطٌلةعشرسنواتماعداحالةالقوةالقاهرة.

عندانقضاءأجلأربعةأعوام.(أعبله،2صعلٌهافًبؤنٌثبتالمتملكاالنتهاءمناألشؽالالمنصو(4

ؼٌرقابلللتخفٌض،%،5وإذالمتتوفرفًالمستفٌدٌنمناالكتساباتالمذكورة،الشروطالمبٌنةأعبله،فٌطبقعلٌهمرسمقدره

ٌحسبعلىمبلػالثمنزٌادةعنرسمنقلالملكٌةالمستحق.

(منالمادة2(سنوات،المنصوصعلٌهفً04رهسنةؼٌرقابلةللتجدٌدبالنسبةألجلأربع)ٌمكنأنٌمنحتمدٌدقد:170المادة 

أعبله،منقبلمدٌرالضراببللوالٌةالمختصإقلٌمٌا. 259

وٌجبأن.أعبله259وٌجبأنٌقدمطلبالتمدٌدخبللالشهرالذيٌسبقانقضاءأجلاألربعسنواتالمشارإلٌهفًالمادة

الطلبمعلبلوٌبٌناألجلاإلضافًالبلزملئلنهاءالعاديلؤلشؽالالتًشرعفٌها.ٌكون

2وٌمكنللطالب،عنداالقتضاء،أنٌمارسالطعنلدىالسلطةالعلٌاالمختصة.

ت: 175المادة  البلدٌة، بٌنالبلدٌاتوالؽٌروالمتعلقةباالحتٌاطاتالعقارٌة عفىمنجمٌعإنالعملٌاتمنكلنوعالمنجزة

الحقوقورسومالتسجٌلوالطابع.

)أ.ب.ج.(منقانونالرسومعلىرقماألعمال،أنٌشٌروا7الفقرة-2ٌمكنلؤلشخاصالمشارإلٌهمفًالمادةمكرر: 175المادة 

ىاألكثر،علىأنٌثبتوافًعقدالتملكعندقٌامهمبعملٌةالشراءإلعادةالبٌع،إلىاستعدادهمعلىإعادةالبٌعفًمدةسنتٌنعل

.فًهذهالحالة:منهذاالقانون(2و1)الفقرتٌن71تقٌدهمبؤحكامالمادة

 التحصلرسومنقلالملكٌة،إالعندإعادةالبٌعوبؽضالنظرعننقلالملكٌةالسابق. -1

 فًأجلالسنتٌنالسابقتًالذكر.تبقىالرسومالمستحقةعلىالبابعقابمةعلىعقدالتملك،لكنالتحصلإالعندالبٌع -2

حسبسعرالشراءعندتسجٌلعقدالتملككتسبٌقعلىمبلػالرسمعلىمإقتاٌجبأنٌدفعمبلػمناسبلناتجهذاالرسمالمصفى

القٌمةالمضافة.

                                                 

 .2008ق.م/14:محدثةبموجبالمادة9-258المادة1
 .1989ق.م./58معدلةبموجبالمادة:260المادة2



 

53 

 

دفعرسومنقلالملكٌةوفًحالةعدمإعادةالبٌعفًأجلسنتٌن،ٌجبعلىالمشتريفًالشهرالذيٌنتهًفٌههذااألجلأنٌ

1ؼٌرالمحصلةعندالشراءمعخصمالتسبٌقالمسددوفقاللفقرةالسابقة.

تمددالسنتانإلىخمسسنوات،عندماٌتعلقاألمربقطعةأرضٌعادبٌعهابعدعملٌةالتجزبةإلىحصص.

 القسم الثامن عشر

 ت و أشٌاء منقولةلقاء عوض لمنقوال البٌوع و غٌرها من العقود الناقلة للملكٌة

المزاٌداتوالبٌوعوإعادةالبٌوعوالتنازالتوردالبٌوعوالصفقاتوالمعاهداتوجمٌع% 2,5ٌخضعلحققدره:171المادة 

العقود،سواءكانتمدنٌةأوقضابٌة،الناقلةللملكٌةبمقابللمنقوالتوحتىالبٌوعمنهذاالنوعالذيتقومبهالدولة.

المزاٌد ثمنإن ٌتجاوز لما فقطبالنسبة ولكن لنفسالرسم، تخضع منقولة، المشتريألموال علىذمة البٌع بإعادة اتالخاصة

المزاٌدةالسابقةإذاتمدفعالرسمعنها.

163وبالنسبةللبٌوعالعلنٌةوعنطرٌقالمزاٌدة،التًٌقومبهاالموظفونالعمومٌون،ضمنالكٌفٌاتالمنصوصعلٌهافًالمادة

محضر شاملة بصفة ٌتضمنها التً المبالػ مقدار على الرسم فٌحصل البضابع، و األمتعة ٌخصالمنقوالتو فٌما ٌلٌها، وما

2الجلساتالذيٌجبتسجٌلهخبللاألجلالمحدد.

رالٌخوتوسفن%،بٌعالطابراتوالبواخرأوالسفنالتًتستعملفًالمبلحةالبحرٌةؼٌ2ٌخضعلرسمقدره: 179المادة 

النزهة.

%،العقودالتًتتضمننقلملكٌةالٌخوتأوسفنالنزهة،الشراعٌةوؼٌرالشراعٌة،بمحركمساعدأو10وتخضعلرسمقدره

3بدونمحرك.

%:2,5ٌخضعإاللرسمنسبًقدره:  ال 171المادة 

 ادةاالعتبار.بٌعالمنقوالتوالسلعالذيٌتمبعداإلفبلسوالتسوٌةالقضابٌةوإع -1

 البٌعالعلنًلؤلشٌاءالمقدمةكضمان. -2

 البٌعالمتممعلىالرهونالزراعٌةوالفندقٌة. -3

 العقودأوالمحاضرالخاصةببٌعالسلعالتالفةعلىإثرحوادثالبحروكذلكبقاٌاالسفنالؽارقة. -4

 البٌعبالتراضًللمنتجاتالؽابٌة. -5

 اتالمنقولةللفبلحةوؼٌرهامناألشٌاءالتابعةلمستثمراتزراعٌة.مبٌعاتمحاصٌلزراعٌةقبلالجنًواألدو -6

4ٌحصلهذاالرسمعلىالسعرالمعلنمعإضافةجمٌعاألعباءالمالٌة.

 الباب العاشر

 الخاضعة لتأشٌرة خاصة أو العقود التً ٌجب تسجٌلها على الحساب

 القسم األول 

 ى المدنٌةفً الدعاو رسم التسجٌل القضائً على الحساب

الدولةوالوكالةالقضابٌةللخزٌنةوالوالٌاتوالبلدٌات: 171المادة  تقٌدعلىالحسابهذهالقراراتالقضابٌةالتًتستفٌدمنها

والمإسساتالعمومٌةذاتالطابعاإلداري،وتطالباإلدارةالجبابٌةبتسدٌدرسمالتسجٌلالقضابً.

هوالشؤنبالنسبةإلىالموضوعوعلىالعكسمنذلك،ٌستردمبلػرسم منه،مثلما التسجٌلالقضابًللطرؾالذيقدمتسبٌقا

                                                 

 .1996قم/54مكرر:معدلةبموجبالمادة261المادة1
 .2002قم/23و1994قم/52:معدلةبموجبالمادتٌن262المادة2
 .1994قم/53:معدلةبموجبالمادة263المادة3
 ..2002ق.م/23و1994ق.م/54،1990ق.مت./24:معدلةبموجبالمواد264المادة4
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1الربٌسًفًالحكمباإلدانة.

 القسم األول مكرر

 على الحساب فً الدعاوي الجنائٌة رسم التسجٌل القضائً

بالمخالفاتوالجنحوالجرابمتكلفةكلٌمثلرسمالتسجٌلالقضابًالمقٌدعلىالحسابفًالدعاويالمتعلقةمكرر:  171المادة 

األعمالأوالترتٌباتالمختلفةعموماابتداءمنقرارالحكمباإلدانةحتىتسلٌمالمستخلصاتالتًتنتجعنها.

ً:ؤتوٌحددمعدلهذاالرسم،كماٌ

أمامالمحاكم:

دج.500...................................................................فًالدعاويالمتعلقةبالمخالفات...........-

دج.800.......................................................فًالدعاويالمتعلقةبالجنح............................-

أمامالمجالسالقضابٌة:

دج.700......................................................................فًالدعاويالمتعلقةبالمخالفات.........-

دج.1.000......................................................................فًالدعاويالمتعلقةبالجنح.............-

2دج.1500.......................................................فًالدعاويالمتعلقةبالجناٌات.........................-

 القسم الثانً

 صحٌفة السوابق القضائٌة

منقانوناإلجراءاتالجزابٌة،640إنالوثابقواألحكاموالقراراتالخاصةباإلجراءالمنصوصعلٌهفًالمادة: 177المادة 

علىالحساب.منأجلتصحٌحالبٌاناتالمذكورةفًصحابؾالسوابقالقضابٌة،تسجل

 القسم الثالث 

 البلدٌات 

تعفىمإقتاالبلدٌاتمندفعالمبالػالمستحقةللخزٌنةكرسومللتسجٌلبسببدعاوىالمسإولٌةالمدنٌةفٌماٌخص:176المادة 

اتمسلحةأوؼٌراإلتبلؾواألضرارالناتجةعنالجناٌاتوالجنحالمرتكبةبالقوةأوالعنؾعلىترابهامنقبلتجمعاتأوجماع

مسلحة،وتسجلعلىالحسابوثابقاإلجراءاتالمقدمةبطلبمنالبلدٌاتواألحكامالمترتبتسجٌلهاعلىهذهالبلدٌاتوالوثابق

والسنداتالتًتقدمهامنأجلإثباتحقوقهاوصفاتها،وإنالرسومالتًأجلدفعهاتصبحواجبةاألداءبمجردأنتصٌرالقرارات

ةنهابٌةتجاهالبلدٌاتالتًتتحررمنها،عنداالقتضاء.القضابٌ

تعفىتنازالتالبلدٌاتالمجانٌةلسكنالبناءالذاتًلصالحاألفرادمنرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًمكرر : 176المادة 

3منهذاالقانون.252المادة

المإرخفً،188-67حولالمساكنالتًتمنحلهافًإطاراألمررقمالبلدٌاتإنالمقاوالتالتًتقومبها:  3مكرر 176المادة 

4منهذاالقانون.252،منرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًالمادة1967سبتمبرسنة27

 القسم الرابع

 اإلفالس والتسوٌة القضانٌة 

سوٌةالقضابٌةعندماالتكفًاألموالالعابدةلئلفبلستسجلعلىالحسابالعقودواألحكامالمتعلقةباإلفبلسأوالت: 178المادة 

                                                 

 .1990ق.م./65و1984ق.م/129:معدلةبموجبالمادتٌن265المادة1
 .2003ق.م./35و2001ق.م./18،1990ق.م./66،1988ق.م./73ومعدلةبموجبالمواد1984قم/129مكرر:محدثةبموجبالمادة265المادة2
 . 1986قم/ 61ومعدلةبموجبالمادة 1978قم/ 84مكرر:محدثةبموجبالمادة 267لمادةا3
 .1986قم/62ومعدلةبموجبالمادة 1981قم/ 68:محدثةبموجبالمادة3مكرر 267المادة4
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لتحملرسومالتسجٌل،وتسددالرسومحسباألولوٌةمنالتحصٌبلتاألولىوذلكمندونالمساسبتطبٌقاالمتٌازاتاألخرى.

 القسم الخامس 

 مراجعة الدعاوى الجنائٌة والجنحٌة 

ىالتًهًبصددالمراجعةأوالدعاوىالجنابٌةوالجنحٌة،التًتتمبعدقرارتسجلعلىالحسابوثابقالدعاو:  269المادة 

سماعالدعاوى.

إنالقرارأوالحكمالنهابًللمراجعةالذيٌقضًبإدانة،ٌضع،عنداالقتضاء،علىعاتقالمحكومعلٌهمالرسومالمسجلةعلى

الحساب.

 الباب الحادي عشر

 اإلعفاءات

باستثناءإنا: 160المادة  حوادثالعمل،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل، التًتتمفًقضاٌا محاضرالمصالحةباألحكام،لعقود

أوجزءمنرأسالمال نقدا عمرٌا مرتبا وعرابضاالستبناؾوالتنازلعناالستبناؾوالقراراتالتًتمنحللمصابالمستفٌد

المرتبالعمريوإٌداعالوثابق ٌكونهناكمحلإلجراء.الضروريلتؤسٌسهذا وإنالعقودالمعفٌةهكذا،تسجلمجاناعندما

 التسجٌل.

وتعفىمنالتسجٌلنسخةالمحضرالخاصبالتحقٌقالذيٌمكنأنٌجرٌهاألطراؾ.

حوادثالعملأ إلىضحاٌا التًتتموتمنحزٌاداتومنحا المادةعلىجمٌعالعقود المقطعاألولمنهذه ولذويوتطبقأحكام

حقوقهم.

األموالعنالشراءوالتنازلوعملٌاتبالمبادالتالمتعلقةالعقودٌخصفٌماالتسجٌلحقوقجمٌعمنالدولةتعفى: 165المادة 

1.الخواصمعاألموالهذهباقتسامالمتعلقةوكذلكنوعكلمن

االكتساباتال:161المادة  المشتري، التًهًعلىعاتق الملكٌة نقل قبلتعفىمنرسوم عوضمن لقاء بالتراضً تتم تً

الوالٌاتأوالبلدٌاتأونفقاتالبلدٌاتوالمإسساتالعمومٌةللوالٌةأوالبلدٌة،عندماتكونمخصصةللتعلٌمالعامأواإلسعاؾأو

 الحفاظعلىالصحةاالجتماعٌةوكذلكألشؽالالتعمٌروالبناء.

السلطاتالمخت تصدر عندما األحكام هذه حالةوتطبق المفعول، والتنظٌماتالسارٌة للقوانٌن تنظٌمًطبقا بموجبقرار صة

االستعجالللمنفعةالعمومٌةلهذهاالكتساباتمندونأنٌكونهناكلزومللقٌامبإجراءاتالتحقٌق.

حالةالمدنٌةوكذاالنسخأوتعفىمنإجراءاتالتسجٌلشهاداتالمٌبلدوالوفاةوالزواجالتًٌتسلمهاضباطالمكرر:  161المادة 

2الشهاداتالتًتسلمعنها.

منهذاالقانون،المإسساتالمعتمدة252تعفىمنرسمنقلالملكٌةبالمقابلالمنصوصعلٌهبموجبالمادة:  3مكرر   272ة الماد

لوطنًالخاصبالمناطقالواجبيا،المتعلقباالستثماراالقتصاد1982ؼشتسنة21المإرخفً11-82فًإطارالقانونرقم

تحدٌدهاعنطرٌقالتنظٌم،عندقٌامهابالشراءاتالعقارٌةالمخصصةلنشاطها.ترقٌتهاكماٌرد

االمتٌازاتلتشملالمإسساتالسٌاحٌةالوطنٌةالخاصةالمنشؤةفًإطارالقوانٌنوالتنظٌماتالسارٌةالمفعولفًالمجالتوسعهذه

3السٌاحً.

                                                 

 .2010ق.م/16:معدلةبموجبالمادة271المادة1
 . 1984ق.م/ 130مكرر:محدثةبموجبالمادة 272المادة2
 . 1989ق.م/27و 1987ق.م/41ومعدلةبموجبالمادتٌن 1984ق.م/131:محدثةبموجبالمادة3مكرر 272المادة3
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1ملؽاة.:  1مكرر 161ة الماد

تعفىأٌضامنإجراءاتالتسجٌلوثابقاإلجراءات)باستثناءاألحكام(بناءعلىطلبالنٌابةالعامة،والتًتهدؾ: 169لمادة ا

إلى:

إصبلحاإلؼفاالتوإجراءالتصحٌحاتفًسجبلتالحالةالمدنٌةللعقودالتًتهماألفرادالمعوزٌنجدا.-1

لسجبلتالحالةالمدنٌةالمفقودةأوالمحروقةنتٌجةحوادثالحربواستخبلؾالسجبلتالتًلمٌتممسكها.استبدا-2

وتسجل"مجانا"األحكامالتًلهانفسالموضوعبناءعلىطلبالنٌابةالعامة.

الشروعفٌهابناءعلىطلبالنٌابةتعفى،أٌضا،منإجراءاتالتسجٌلجمٌعالعقودالمتعلقةباإلجراءاتالتًتم: 161المادة 

العامةوالتًٌكونموضوعهاإماإعادةتؤسٌسسجبلتالحالةالمدنٌةالمتلفةأوالمفقودةعلىإثرحوادثالحربوإماتجدٌدأو

 تتمٌمعقودالحالةالمدنٌةالمتعلقةبالفترةالمنصرمةمنذبداٌةاألعمالالحربٌة.

اإلجراءاتتسجلمجانا.ٌخصهذهوإناألحكامالمتخذةفٌما

تعفىأٌضامنإجراءاتالتسجٌلعقوداإلشهادالرسمًالتًٌمكنأنتحلمحلجمٌععقودالحالةالمدنٌةالتً: 161المادة 

تكونأصولهاقدأتلفتأوفقدتعلىإثركارثةأوحوادثحربإلىأنتتمإعادةتؤسٌسأواسترجاعالسجبلت.

األحكامعلىعقودالحالةالمدنٌةالتًتوجدأصولهاأوسجبلتهافًبلدٌةقدأمربإخبلبهافورامنقبلسلطاتعمومٌةوتطبقهذه

أوفًبلدٌةتكونقدانقطعتاالتصاالتبهاعلىإثرعملٌةحربٌة.

ٌحبقرٌنةالوفاةأوالتصرٌحالقضابًتسجلمجاناالوثابقالتًتتضمنهااإلجراءاتالتًشرعفٌهافًحالةالتصر: 167المادة  

بالوفاةوكذلكالقراراتوالمستخرجاتوالنسخوالصورالتنفٌذٌةوالصورالتًتسلمعنها.

والوثابقالمتلفةعلىإثر:166المادة  تؤسٌسالعقود واإلجراءاتالمتعلقةبإعادة مختلؾالعقود منإجراءاتالتسجٌل، تعفى،

حوادثالحرب.

: 168ة الماد المادة فً إلٌها السجبلتالمشار و واألحكام العقود التًٌجبإعادة274فضبلعن العقود فإنجمٌع أعبله،

تؤسٌسهاعلىإثركارثةأووقابعحربٌة،وكذلكجمٌعشكلٌاتاإلجراءاتالتًموضوعهاإعادةالتؤسٌسهذه،تعفىمنإجراءات

المطبقةع تكنالرسوم لم ما والٌمكنالتسجٌل، تؤسٌسها. التًتمتإعادة ٌخصالعقود فٌما بعد األصلًؼٌرمسددة لىالعقد

أعبله.277المطالبةبؤيعقوبةخاصةبالتسجٌلفٌماٌخصالوثابقالمشارإلٌهافًالمادة

 2ملؽاة.:163المادة  

 3لمثبتةلنقلالملكٌاتالعقارٌة.تسجلمجاناالشهاداتالموثقةالتًٌتمإعدادهابعدالوفاةوا: 180المادة 

تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،المناقصاتوالصفقاتمنأجلالبناءواإلصبلحوالصٌانةوالتموٌناتوالتورٌدات: 185المادة 

التًٌجبدفعثمنهافًالجزابرمنقبلالخزٌنةالعامة.

وؼٌ: 181المادة  والحكم العرٌضة التسجٌل، رسوم مطالباتتخصتعفىمنجمٌع تنتجعنها أن التًٌمكن العقود من رهما

المعتوهٌن.

:189المادة   المواد أحكام 302إن و األول( 334)المقطع 335و الهٌبات337و336و على تطبق القانون، هذا من

واألشخاصالمعنٌٌنبتطبٌقالتشرٌعاالجتماعًالمتخذلصالحاألشخاصالمسنٌن.

تعلقبالمنازعاتالمتولدةعنتطبٌقالمقطعأعبله،ٌكونمجاناوبدونمصارٌؾ.وإناإلجراءالم
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وتسلممجاناالوثابقالمتعلقةبهذااإلجراءوتعفىمنرسومالتسجٌل،شرٌطةالرجوعإلٌهصراحة.

1صبالمنحالعابلٌة.منهذاالقانونفًمجالالتشرٌعالخا336و335و334و302تطبقأحكامالمواد: 181المادة 

تسجلمجاناالعقودالمتعلقةباالتفاقاتالجماعٌةوإجراءاتتسوٌةالنزاعاتالجماعٌةللعمل.: 181المادة 

تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،التعهداتوالتقٌٌداتواإلجازاتوالشهاداتواإلطاراتالمزخرفةوجوازاتالسفر: 187المادة 

ورٌدوسنداتالمراحلوالمإونةوالسكنوجمٌعالعقوداألخرىالتًتهمجنودالسبلحالبريوالبحريومخالصاتالتسلٌؾوالت

والجوي.

ٌعفىمنرسومالتسجٌلجمٌعالعقودوالشهاداتواألوراقاألخرىالتًتهمجمعٌاتومنظماتالطبلبوالشباب: 186المادة 

المعترؾبمنفعتهاالعمومٌة.

لتدبٌرعلىنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعأوحقالتمتعباألموالالمنقولةوالعقارٌةسواءبٌناألحٌاءأمعنطرٌقوالٌطبقهذاا

الوفاة.

تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌلالشركاتأوصنادٌقالتؤمٌنالتعاونًالفبلحً.:188المادة 

2ملؽاة.:183المادة 

ادوؼٌرهامناألوراقالمتعلقةفقطبعملٌاتالتؤمٌنفًحالةالوفاةأوالحوادثالناجمةإنالشهاداتوعقوداإلشه: 130المادة 

 عناألشؽالالفبلحٌةوالصناعٌة،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل.

3ملؽاة.: 135المادة 

تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌلالعقودالمتعلقةبعملٌاتالقروضالفبلحٌة.:131المادة 

نالشهاداتوعقوداإلشهادوؼٌرهامناألوراقالخاصةبالهٌباتالعمومٌةللتقاعد،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل.إ: 139المادة 

ودفع: 131لمادة ا بتصفٌة مناألوراقالمتعلقةخاصة وؼٌرها اإلشهاد الشهاداتوعقود تعفىكذلكمنإجراءاتالتسجٌل،

مرتباتالعمرٌةالمدفوعةإلىمستخدمًاإلداراتالعمومٌةمنقبلالهٌباتالعمومٌةللالمعاشاتالمدفوعةمنقبلالدولةكتكملة

للتقاعد.

تعفىمنالتسجٌلشهاداتالحٌاة.: 131المادة 

الجزبًوالخاصبشروطسٌر: 137المادة  أو الكلً الدفع لعدم الشهاداتالمثبتة ذلك، ٌتطلباإلجراء عندما مجانا، تسجل

التًٌمكنأنتتمبموجبصك.الحسابات

إنالعقودواألوراقوالمحرراتواإلجراءاتالخاصةبإعدادوإنجازمشارٌعتهٌبةبلدٌاتمنكوبة،تعفىمنجمٌع: 136المادة 

رسومالتسجٌلفًحالةنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة.

المتعلقةبعملٌاتالبناءاتالعقارٌةالتًتتمفًإطارالتوفٌرمنأجلواألوراقوالمحرراتمنكلنوعإنالعقود: 138المادة 

المثبتةلقروضخاصةبهذه البناءات،تعفىمنجمٌعرسومالسكنمنقبلالصندوقالوطنًللتوفٌرواالحتٌاطوكذلكالعقود

التسجٌل.

تعفىمنإجراءاتالتسجٌل:: 133المادة 

بالتنبٌهاتوالحجوزوالبٌوعالتًموضوعهاتحصٌلالضراببالمباشرةوالرسومالمماثلة؛العقودواألوراقالمتعلقة -1

جمٌععقودالمتابعةأوؼٌرهاسواءالمطالبةبهاأمالدفاععنهاوالتًموضوعهاهوتحصٌلالضراببالعمومٌةوجمٌعالمبالػ -2
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اناألمرٌتعلقبالضراببالمحلٌة؛األخرىالمستحقةللدولةبؤيصفةكانتومنأجلأيهدؾكانولوك

مخالصاتالضراببوالرسوموالدٌونوالمداخٌلالمدفوعةإلىالدولةأوإلىالجماعاتالمحلٌة. -3

أوامرإبراءالذمةأوالتخفٌضواإلعفاءأولتخفٌؾالضراببوالمخالصاتالمتعلقةبهاوالكشوؾومستخرجاتالكشوؾ. -4

ومحصلًالضراببالمختلفةوكذلكحساباتاإلٌراداتأوالتسٌٌراتالعمومٌة.الوصوالتالمسلمةإلىالجباة -5

تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،المخططاتوالمحاضروالشهاداتوالتبلٌؽاتواألحكاموالعقودوالمخالصاتوؼٌرها: 900المادة 

لعمومٌة.منالعقودالتًتخصاألضرارالمسببةللملكٌةالخاصةعلىإثرتنفٌذاألشؽالا

والمكاتبالخٌرٌة:905المادة االستشفابٌة للوالٌاتوالبلدٌاتوالمإسساتالعمومٌة التابعة الوالٌاتوالمإسساتالعمومٌة إن

نطرٌقالهبةأوعومإسسةالحماٌةاالجتماعٌةلرجالالبحر،تعفىمنرسومنقلالملكٌةمجانافٌماٌخصاألموالالتًآلتإلٌها

 اإلرث.

تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌلالتبرعاتالتًتقدمإلىهٌباتالتؤمٌناالجتماعً.:901لمادة ا

تعفىمنرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةومنرسومتسجٌلالهباتبٌناألحٌاء،الهباتوالوصاٌالؤلشٌاءالفنٌة:909المادة 

وال التارٌخً الطابع ذات األشٌاء أو األثرٌة تتمتعوالمعالم التً المإسسات إلى المقدمة المخطوطات، أو والمطبوعات كتب

فًالمادة المإلفاتأواألشٌاءمخصصةألنتكون301بالشخصٌةالمدنٌة،ؼٌرالمإسساتالمشارإلٌها كانتهذه إذا أعبله،

ضمنمجموعةعمومٌة.

مقدمةإلىالمإسساتالعمومٌةذاتالنفعالعامؼٌرالمإسساتتعفىأٌضامنرسومنقلالملكٌةالهباتوالوصاٌاال: 901المادة 

الهبات،وإلىالشركاتالخاصةأوؼٌرهامنالتجمعاتالمإسسةبصفةقانونٌة،مادامتهذهأعبله301المشارإلٌهافًالمادة

لحربا نصبتذكاريتخلٌدا إقامة إلى الصرٌحة، الموصً الواهبأو بإرادة مخصصة تمجٌداوالوصاٌا أو الوطنً لتحرٌر

لجٌشنا.

منهذاالقانون،الهباتالتً236تعفىمنرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة،المنصوصعلٌهافًالمادةمكرر: 901المادة 

) جزابري دٌنار ملٌون قٌمتها تتجاوز مإسساتمقٌمة1.000.000ال لصالح مقٌمٌن أشخاصطبٌعٌٌن قبل من المقدمة دج(

عتمدةللبحثالعلمًأوجمعٌاتخٌرٌةمصرحبمنفعتهاالعمومٌة.وم

 ٌنبؽًالتصرٌحبهذه هذه تتم وعندما الجبابٌة، ٌنبؽًالتصرٌحكذلكللهٌبةالوطنٌةالهباتلئلدارة البحثالعلمً، الهباتلفابدة

1المكلفةبمراقبةالبحثالعلمً.

،عندماتكونالعقاراتالتًتمتقاراتالرٌفٌةالتًتتمضمنالشروطالمبٌنةأدناهتعفىمنحقوقالتسجٌلمبادلةالع:901المادة 

مبادلتهاموجودةفًنفسالبلدٌةأوفًبلدٌاتمجاورة.

التطبقمجانٌةالتسجٌل،خارجهذهالحدودإالإذاكانأحدهذهالعقاراتالتًتمتمبادلتها،مجاورالعقارالمبادلٌنالذٌنٌتلقونه

فًحالةماإذاكانتهذهالعقاراتقداكتسبهاالمتعاقدونبموجبعقدمسجلمنذأكثرمنعامٌنأوتلقوهاعنطرٌقاإلرث.

القسموالمكانالمذكوروالصنؾوالنوعومدخولمسحاألراضًلكل بٌانالسعةورقم المبادلة فًجمٌعالحاالتٌتضمنعقد

2لمستخرجمندفترمسحاألراضًلؤلموالالمذكورة.عقارمبادل،وٌودعفًمكتبالتسجٌ

نهتحلمحلهذهالبٌانات،فٌماٌخصالعقاراتالتًتوجدفًأقالٌمكانتموضوعمخططاتإوعندعدموجودمسحلؤلراضً،ف

األصلٌةفًوثابقالمصلحةالطبوؼرافٌة،شهادةٌسلمهاربٌسه ذهالمصلحةٌبٌننظامٌةمعجداولبٌانٌةمطابقةتوجدنسخها

فٌهاالبلدٌةالتًتوجدبهاالعقاراتوالمركزوالقسموالمكانالمذكوروالرقموالنوعوالسعة.
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تطلبالشهادةمنالسلطةالبلدٌة،أمارقمالمخططفٌحلمحلهبٌانجدولاألرضومافوفًاألقالٌمالتًالتوجدبهامخططات،

 .ٌجاورها

مصارٌؾبناءعلىطلبٌصرحفٌهالمبادالنبؤنهماقداتفقانهابٌاعلىالمبادلةولمٌبقىلهماإالإبراموتسلمهذهالشهاداتبدون

العقد.

العقد فٌه إلىمفتشالتسجٌلفًنفسالوقتالذيٌقدم الشهادة وتسلم المبادلة فًعقد تذكر هكذا، البٌاناتالمحصلعلٌها إن

لئلجراء.

المع: 907المادة  إن فًالمادة الشروطالمنصوصعلٌها المحققةضمن الرٌفٌة للمبادالتالعقارٌة 305دالتوفابضالقٌمة

أعبله،تخضعللرسمالخاصبنقلالملكٌةالعقارٌةلقاءعوض.

إنالعقودوالمقرراتوالسجبلتالمتعلقةباإلجراءاتفٌماٌخصاالنتخاباتتعفىمنالتسجٌل.:906المادة 

ٌعفىمنإجراءاتالتسجٌل:: 908 المادة

الشهاداتوالتبلٌؽاتواألحكاموالعقودوالمخالصاتوؼٌرهامنالعقودالتًتتملصالحمساعدةالطفولة.-

عندالترشٌدوحساباتالوصاٌاواألوراقوالمحاضروحساباتأشهرالرضاعةوالمعاشات.-

معرضٌنللمعاملةالسٌبةأواإلهمال.العرابضالخاصةبحماٌةاألطفالال-

النقودوالعقودواالحتٌاطاتالمنقولةأوالعقارٌةالخاصةبهذه:   309المادة التسجٌل،نقلمحافظ ٌعفىمنجمٌعرسوم

1العقود،عندماتتملصالحشركةأوعدةشركاتعمومٌةللتؤمٌنمعموافقةالمدٌرالعامللضرابب.

إننقلالكلأوالبعضمنأموالتملكهاهٌبةتقومبؤعمالذاتمنفعةعمومٌةوالذيٌتمتحتأيشكلكانوللصالح:950المادة 

 العامأوإدارةحسنةلفابدةمإسسةمعترؾبمنفعتهاالعمومٌة،الٌترتبعلٌهأداءأيرسمللتسجٌل.

قىاألموالالمعنٌةمخصصةلنفسالهدؾ،والثانًأنٌتمنقلهامنوإناالستفادةمنالتدبٌرالسابقمرهونبشرطٌن،األولأنتب

أجلالصالحالعامأومنأجلإدارةحسنة،وٌثبتتحققهذٌنالشرطٌنبموجبقرارمنالوزٌرالمكلؾبالمالٌةالذيٌرخص

راسٌم.بنقلاألموالوذلكفًحدوداختصاصاتهباستثناءاألموالالتًٌتمنقلهابموجبقوانٌنأوم

األسنان: 955المادة  وجراحً األطباء قبل من اإلدارات لدى المسجلة والشهادات الدبلومات التسجٌل، إجراءات من تعفى

والصٌادلةوالبٌطرٌٌنوعمالالسلكالطبً.

من: 951المادة  وؼٌرها الوثابقالتًلهاتعفىمنإجراءاتالتسجٌلالمخططاتوالمحاضروالشهاداتوالتبلٌؽاتوالعقود

للتعوٌض المحددة البٌعوالعقود عبلقةبعملٌاتنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة،وذلكباستثناءالقراراتالقضابٌةوعقود

والمخالصاتالتًٌتمتسجٌلهامجاناعندماٌكونهناكإجراءللتسجٌل.

لوثابقأوالعقودالمتعلقةباكتسابأراضًولوكانتمسورةأومبنٌة،تتمعلىجمٌعاأعبله،312تطبقأحكامالمادة: 959المادة 

تنفٌذالمخططتنظٌمقانونًموافقعلٌه،منأجلشقأوتعدٌلأوتوسٌعطرقأومساحاتعمومٌةأوطرقبلدٌةأوطرقرٌفٌة

معروفة.

:951المادة  العقودواألوراقوالمحرر التسجٌل، اتمنكلنوعالتًتخصتحدٌدأصحابالحقفًتعفىمنجمٌعرسوم

التعوٌضاتالخاصةبنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة.

العقودالمحررةتنفٌذاللقوانٌنالمتعلقةباإلفبلسوالتسوٌةالقضابٌةوالتالًتعدادها:،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل: 951المادة 

إٌداعالموازنات،اإلعبلناتوشهاداتالنشرالمتعلقةبالتصرٌحباإلفبلسأودعوةالدابنٌن،التصرٌحاتبوقؾالدفع،الموازنات،
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عقودإٌداعالجرودوالمعامبلتوؼٌرهامنالعقود،محاضرالجمعٌاتوالمبلحظاتومداوالتالدابنٌن،عقودالدٌونالمفترضة،

األوام إلىقاضًالتفلٌسة، العرابضالمقدمة المنتجات، تقارٌروحساباتوكبلءعقود القاضً، عنهذا روالقراراتالصادرة

التفلٌسة،جداولالتوزٌع،محاضرالتدقٌقوتؤكٌدالدٌون،الصلحأوتؤجٌلمٌعادالوفاء.

ؼٌرأنمختلؾهذهالعقودتبقىخاضعةإلجراءاتالفهرسة.

1ملؽاة. :957المادة 

ملؽاة. :956المادة 

2.ملؽاة :958المادة 

: 953المادة  العقاريلدىكتابةضبط الرهن محافظو السجلالذيٌمسكه من الثانٌة النسخة إٌداع التسجٌل ٌعفىمنرسم

المحكمة.

وعقود: 910المادة  للزواج المثبتة والشهادات االقتضاء عند والتبلٌػ المجلسالعابلً ومداوالت والرضا األشهاد عقود إن

 حكاموالقراراتالتًتهدؾإلىتسهٌلزواجالمعوزٌن،تعفىمنالتسجٌل.اإلجراءاتواألوامرواأل

وٌستفٌدمنتدابٌرهذهالمادة،األشخاصالذٌنٌثبتونفقرهمبشهادةٌسلمهالهمربٌسالمجلسالشعبًالبلديأومحافظالشرطة

لبلدٌتهم.بعداإلطبلععلىشهادةعدمفرضالضرٌبةالتًٌعدهاقابضالضراببالمختلفة

تعفىمنكلأنواعالرسوم،إعبلناتأولٌاءالقصرالمعترؾبفقرهم.:915المادة 

ذهالمجالسوٌطبقنفساإلعفاءعلىالعقودالبلزمةالستدعاءوتؤسٌسالمجالسالعابلٌةوالتصدٌقعلىالمداوالتالمتخذةفًه

سجٌلباستثناءمحاضرالمداولةوالقراراتالتًتمنحأوترفضالتصدٌقعفىهذهالعقودمنإجراءاتالتفًحالةفقرالقصر.وت

والتًتمتسجٌلهامجانا.

وإناألشخاصالذٌنٌطلبالحجرعلٌهموالمحجورٌنٌماثلونالقصرفًنفسالحاالت.

سعاؾالخاصةبعمالومستخدمًمنهذاالقانونوالمتعلقةبالشركاتالتعاونٌة،علىشركاتاإل341تطبقالمادة:911المادة 

المناجم.

الصٌدالبحري: 919المادة  ٌعفىمنإجراءاتالتسجٌل،التكلٌؾبالحضورووثابقاإلجراءاتواألحكامالصادرةفًقضاٌا

الساحلً.

لطلباتالمعاشاتمنقب:911المادة  تدعٌما مناألوراقالتًتقدم وؼٌرها المدنٌة الحالة لرجالالمطافاأوذويإنعقود

حقوقهم،تعفىمنرسومالتسجٌل.

وتطبقنفسالتدابٌرعلىالبحارة.

تعفىمنإجراءاتالتسجٌلجمٌعالعقودوالمحاضر)ؼٌرعقودومحاضرأعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبط(:911المادة 

واألحكامالخاصةبالشرطةالعامة.

نإجراءاتالتسجٌل،عقودأعوانالتنفٌذلكتاباتالضبطفًالقضاٌاالجنابٌةووثابقاإلجراءاتأمامتعفىكذلكم:917المادة 

المحاكمالجنابٌة،باستثناءالعقودالخاضعةللتسجٌلعلىالحسابعلىإثروجودطرؾمدنً.

تعفىمنالتسجٌلأحكامالمحاكمالجنابٌةبؽٌابالطرؾالمدنً.:916المادة 

إنعقودأداءالٌمٌنمنقبلأعوانالدولة،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل.:918المادة 

المتعلقةبنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة،علىالمخططات312تطبقاألحكامالمنصوصعلٌهافًالمادة:913المادة 
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ثابقالمتعلقةبإنشاءاالتفاقاتالمنصوصعلٌهافًالتشرٌعوالمحاضروالشهاداتواألحكاموالعقودوالمخالصاتوؼٌرهامنالو

الجاريبهالعملفٌماٌخصالكهرباءوالوقودالسابلوالؽازي.

إنالشهاداتالبلزمةالتسلٌممنأجلتحصٌلبعضالدٌونالتجارٌةوالدٌونالصؽٌرةحسبإجراءاألمربالدفع،: 990المادة 

تعفىمنالتسجٌل.

طبق:995مادةال علٌهما ومصادق الوطنٌة اللؽة إلى االقتضاء، عند المترجم، الشركة، عقد من التسجٌل،النسختان من تعفى

األصل،منقبلالسلطةاألجنبٌةالمختصةوالتًٌجبإٌداعهمالدىكتابةضبطالمحكمةمنأجلالتسجٌلفًالسجلالتجاري،

 وكالةمقامةبالجزابرمنقبلكلشركةأجنبٌة.منطرؾالشخصالذيٌتولىإدارةفرعأو

تعفىمنالتسجٌلإجراءاتإعادةاالعتبارالمنصوصعلٌهافًقضاٌااإلفبلسوالتسوٌةالقضابٌة.: 991المادة 

بتسو:999المادة  والخاصة خدمات أو أموال بتسخٌر المتعلقة األنواع جمٌع من والمحررات واألوراق العقود مختلؾإن ٌة

التعوٌضات،تسجلمجانا،عندماٌكونهناكإجراءللتسجٌل.

إناألوراقالمتعلقةبتطبٌقتشرٌعالتؤمٌناتاالجتماعٌة،تسلممجاناوتعفىمنرسومالتسجٌلشرٌطةاالستنادإلٌها:991المادة 

صراحة.

لكالمستخرجاتوالنسخوالصورأوالصورالرسمٌةالتًٌتمتعفىمنإجراءاتالتسجٌل،األحكامأوالقراراتوكذ:991المادة 

تسلٌمهاوبصفةعامة،جمٌععقوداإلجراءاتالتًٌترتبعنهاتطبٌقالتشرٌعفٌماٌخصالتنظٌمونظامالضماناالجتماعً.

االجتماعً،تعفىمنرسومإنجمٌعالعقودالمتعلقةباكتسابعقاراتوبالقروضالمرخصبهاإلىصنادٌقالتؤمٌن: 997المادة 

التسجٌل.

االجتماعً: 996المادة  الضمان لنظام والمخالفات المنازعات وقواعد المراقبة قضاٌا فً بالمنازعات المتعلق اإلجراء إن

وحوادثالعمل،مجانًوبدونمصارٌؾ.

1ملؽاة.:998المادة 

الالشركاتالتعاونٌةالفبلحٌةالمنحلةالتًتوجهلزوماإلىخدماتإنأٌلولةالفابضمناألموالالصافٌةمنرأسم: 993المادة 

ذاتنفععامزراعًأوإلىتعاونٌاتفبلحٌةأخرى،الٌترتبعنهاأيتحصٌلرسملصالحالخزٌنة.

أكتوبر23الموافق1396شوالعام29،المإرخفً92-76إنالتعاونٌاتالعقارٌةالمحدثةفًإطاراألمررقم:910المادة 

 التً1976سنة العقود لجمٌع بالنسبة بالتسجٌل الخاصة الحقوقوالرسوم تعفىمنجمٌع العقارٌة، التعاونٌة والمتعلقبتنظٌم

ستعدهاطبقاللموضوعالتًأنشتمنأجله.

لتًاستفادتمنمساعدةمالٌةوتطبقنفساإلعفاءاتعلىمساكنالبناءالذاتًالمنجزةفًإطاربرنامجعمومًللسكنالرٌفًوا

 أوعٌنٌةإمامنقبلالدولةوإمامنقبلالجماعاتالمحلٌة.

تعفىمنرسومالتسجٌلجمٌعالعقودوالشهاداتوؼٌرهامناألوراقالتًتهمالشركاتالتعاونٌة.: 915المادة

باألموالالمنقولةوالعقارٌةإمابٌناألحٌاءوإماعنطرٌقوالٌطبقهذاالتدبٌرعلىنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعأوحقالتمتع

الوفاة.

2ملؽاة.: 911المادة 

منهذاالقانون.225إنالعقودالمثبتةلحلولاتفاقٌة،تعفىمنالرسمالمإسسبموجبالمادة:919المادة 

الرهن-1: 911المادة  بتسجٌل وثابقاإلجراءاتالخاصة مجانا الوصاٌاتتسجل بنظام للمتعلقٌن الكفالة، تلقً العقاريأو
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الشرعٌةوالؽٌاب.

إنالجردالذيٌجبأنٌقومبهالموثقفًموضوعالوصاٌةالشرعٌةٌعفىمنرسومالتسجٌل،عندماٌقلمبلػموجودات-2

دج.10.000التركةعن

التسٌٌر(.ٌسجلمجاناضبطحساباتالوصاٌة)الحساباتالسنوٌةونهاٌة -3

تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌل،العقودواألوراقوالمحرراتمنجمٌعاألنواع،المبرمةأوالمحررةفًإطارسٌر: 911المادة 

الجمعٌاتالعابلٌة.

بالتجدٌد.ؼٌرٌسجلمجانانفلالملكٌةبٌنالمبلكٌنالمشاركٌنفًعملٌاتتجدٌدالعمران،والهٌبةالعمومٌةالمكلفة:917المادة 

أنه،فٌماٌخصالرسومالخاصةبهذهاألموالالمقدمةللمبلكٌنالقدماءمقابلدٌنهمعلىهٌبةعمومٌةمكلفةبالتجدٌد،فإناالستفادة

مناإلعفاءالٌمكنإثارتهاإالفًحدودمبلػالدٌنعلىهذهالهٌبة.

بالبٌمكرر:  917المادة  بٌععقاركانمحلوعد تم منإذا المستفٌد بناءعلىطلب أوبالحصةمنطرؾواحد  عبالتجزبة

البٌع وعد من المستفٌد تنازل ثمن كذلكعلى المبٌعاتو مبلػ على المضافة القٌمة على الرسم بدفع األخٌر هذا ٌلزم الوعد،

1لأيرسمللتسجٌل.الممنوحلمشترٌنلكلجزءأوحصة.وبالمقابلالٌترتبعلىهذهالتنازالتاألخٌرةتحصٌ

تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،الرسابلواإلشعاراتباالستبلموالتخلًوالقبولوالموافقةالمتعلقةبالرهونالزراعٌة:  916المادة 

والفندقٌةوالمنجمٌةوالصناعٌةوالسٌماالرهونالخاصةبالدٌوانالجزابريالمهنًللحبوب،وبالسجلالذيقٌدتفٌههذهالرهون

ونسخةتسجٌلالقرضوالشهاداتالسلبٌةأوالخاصةبالشطبالذيٌهمهذهالرهون.

الوثابقالتًتممكرر: 916المادة  األوراقو كلالشهاداتو العقاري، اإلشهار التسجٌلو تعفىمنجمٌعحقوقورسوم

و2001منقانونالمالٌةلسنة41طبٌقاألحكامالمادة،أوت1981فبراٌر7،المإرخفً01،-81إعدادهابموجبالقانونرقم

 لسنة209المادة للدولةو2002منقانونالمالٌة التنازلعنالمحبلتذاتاالستعمالالسكنًالتابعة التًكانموضوعها ،

2الجماعاتالمحلٌةودواوٌنالترقٌةوالتسٌٌرالعقاري.

3ملؽاة.:9مكرر 916المادة 

:1مكرر 916المادة   فًالمادة المذكور النظام تطبٌق فًإطار التسجٌل قانونالضرابب138تعفىمنحقوق من مكرر

المباشرةوالرسومالمماثلة:

العقودالتًتثبتنقلاألمبلكبٌنالشركاتاألعضاء؛-

4العقودالتًتثبتتحوٌلالشركاتقصدإدماجهافًالتجمعات.-

الشبابذووالمشارٌعتع: 1مكرر 916المادة  الشركاتالتًٌنشبها فىمنجمٌعحقوقالتسجٌل،العقودالمتضمنةتؤسٌس

المإهلونلبلستفادةمنإعانة"الصندوقالوطنًلدعمتشؽٌلالشباب"أو"الصندوقالوطنًلدعمالقرضالمصؽر"أو"

5".الصندوقالوطنًللتؤمٌنعلىالبطالة

 عشر الباب الثانً  

 أحكام مختلفة

إنالحالةالتًنصعلٌهابموجبأحكامهذاالقانونبؤنالعقدٌجبأنٌسجلمجانا،فانهٌمكنإلؽاءهذااإلجراء: 918المادة 
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بموجبمرسومٌتخذبناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌة.

الحس على التسجٌل محله ٌحل أن ٌمكن والتسجٌل، الطابع لرسوم نقدا الدفع وإن نفساب، حسب محددة شروط وذلكضمن

اإلجراء.

إنأحكامهذاالقانونالمطبقةعلىنقلملكٌةلقاءعوضأومحلتجاريأوزبابنتطبقعلىجمٌعاتفاقٌاتلقاء:  349لمادة ا

ذهاالتفاقٌةعوضوالتًمنشؤنهاأنتسمحلشخصبممارسةمهنةأووظٌفةأوعمل،كانٌشؽلهشخصسابق،حتىولوكانته

المبرمةمعهذاالشخصأوذوىحقوقهمصحوبةبتنازلعنالزبابن.وتستحقالرسومعلىجمٌعالمبالػالتًٌفرضدفعهاعلى

الوارثبفعلاالتفاقٌةتحتأيتسمٌةكانت،وكذلكعلىجمٌعاألعباءالمترتبةعلٌهبنفسالصفة.

طوٌ: 910المادة  المنشاإلجارة إالإنالعقد الٌخضع بموجبالقانون، منصوصعلٌه حٌثتطبٌقها فًالمٌادٌن، األمد لة

.للرسومالمعدةلئلٌجاراتذاتالكراءلمدةمحدودة

المإجروإماحقالمستؤجر،تخضعلؤلحكامالمتعلقةجارالطوٌلاألمد،إماحقٌاإلٌتعلقبإنمختلؾنقلالملكٌاتالتًموضوعها

اراتمنهذاالقانون.بنقلملكٌةالعق

،أوةعقارٌالالحقوقٌمنعمفتشوالتسجٌلمنالقٌامبإجراءتسجٌلالعقودالعرفٌة،المتضمنةاألموالالعقارٌةأو: 915المادة 

والمحبلتالتجارٌةأوالصناعٌةأوكلعنصرٌكونهاأوالتنازلعناألسهمأوالحصصفًالشركات،أواإلٌجاراتالتجارٌة،أ

إدارةالمحبلتالتجارٌةأوالمإسساتالصناعٌة،أوالعقودالتؤسٌسٌةأوالتعدٌلٌةللشركات.

للمحلالتجاريلصالحالبنوكو بالرهونالحٌادٌة الخاصة العرفٌة ٌتعلقبالعقود بإجراءاتالتسجٌلفٌما ٌمكنالقٌام ؼٌرأنه،

1المإسساتالمالٌة.

 الباب الثالث عشر

 اصة المترتبة على نقل الملكٌة لقاء عوضالرسوم الخ 

2ملؽاة.: 911المادة 

3ملؽاة.: 919المادة 

 4الباب الثالث عشر مكرر

 رسم اإلشهار العقاري

 القسم األول

 اإلجراءات الخاضعة للرسم 

العقاري،علىماٌؤتً:اإلشهارفًالمحافظاتالعقارٌة،رسمٌدعىرسماإلشهارٌقبضبمناسبةالقٌامبإجراء:5-919المادة 

وؼٌرهامنالوثابقالخاضعةلئلشهاربحقملكٌةعقارٌةأاوتصرٌحأاوتكوٌنأالعقودوالقراراتالقضابٌةالمتضمنةنقبل-(1

،أدنا؛6-353و5-353العقاريبموجبالتشرٌعالمعمولبه،باستثناء،ماأشٌرإلٌهفًالمادتٌن

،أدناه؛6-353و5-353واالتفاقٌةأوحقوقالتخصٌصالرهنً،باستثناءماأشٌرإلٌهفًالمادتٌننٌةأقٌدالرهونالقانو-(2

والتخفٌضوالشطبالكلًأعقود-(3 االستبدال المادتٌن فً إلٌها الكتاباتالمشار باستثناء ، 5-353والجزبً ،6-353و

5أدناه.
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تً:ماٌؤأعبله،ك1-353صعلٌهفًالمادةٌطبقالرسمالمنصو: 1-919المادة 

والعقاراتالمصرحبهافًالوثٌقةالتًتشهربالنسبةللعقودحتىولوكانتمثقلةبشرطتحسبعلىقٌمةالعقارأ،%1 (1

أ المتضمنة القضابٌة واألحكام نقلأموقؾ، بٌناألحٌاء، والمعاٌنة العقارٌةمشاعة وؼٌرمشاعةأوتؤسٌسالحقوقالعٌنٌة

نٌذكرفٌهاتحتطابلةالرفض،سعرالبٌعالمتفقعلٌهواألجلالمحددمنقبلاألطراؾكذاعقودالوعدبالبٌعالتًٌجبأو

 إلتمامهذاالبٌع؛

المنجزةالعقارعوبٌللبالنسبةأنه،ؼٌر بصٌؽةالتموٌلعقد إطارفًالزبابن،لفابدةالمالٌةوالمإسساتالبنوكطرؾمنٌة

.العقاراتأوالعقار قٌمةمنخصمهٌتم،العقدهذافًمسبقاعلٌهالمتفقحالربهامشفإنالمرابحة،

ٌنحقٌمةالعقارنتهٌةبالتملٌك،ٌطبقنفسالرسمعلىصٌؽةاإلجارةالمالزبونفًإطارأمابخصوصنقلملكٌةالعقارلفابدة

 .منطرؾالبنكأوالمإسسةالمالٌةاقتنابه

رهابالنسبةللعقودوالقراراتالقضابٌةهاشإوالعقاراتالمصرحبهافًالوثٌقةالمتعٌن%،تحسبعلىقٌمةالعقارأ0,50(2

؛لمزارعةالتًلمتبلػحدهاوا،أالكراءجورصاالتوالتنازالتعنأوواإلٌجاراتوال والقسماتالتصرٌحٌة

 حددت إذا دج(2.000دٌنار) ألفا قدره ثابت رسم بالتملٌك، المنتهٌة صٌؽةاإلجارة إطار فً لئلٌجار، بالنسبة بٌحتس أنه، ؼٌر

 1.فوق سنةفما (12) عشرة باثنتً اإلٌجار مدة

وحقالتخصٌصالرهنًوتجدٌدهاواالتفاقٌةأ،بالنسبةلقٌدالرهونالقانونٌةأ(دج6.000ستةأالؾدٌنار)(رسمثابتقدره3

؛ستبدالوالتخفٌضوالشطبالكلًأوالجزبًاالعقودوكذا

واالختٌاربالمزاٌدة،بالنسبةلشهاداتنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةوكذاالتصرٌحاتأ(دج2.000دٌنار)األف (رسمثابتقدره4

ممتلكاتسبقتملٌكهامعوالتصدٌقوالتملكبمزادطارئبعدرسوسابقوبالمزاٌداتوعقودالتقسٌمالمثبتةلتخصٌصالحقٌقٌةأ

الحٌازةوالجداولالوصفٌةللتقسٌموأنظمةالملكٌةالمشتركةوشهاداتالتقسٌمشهاداترخصالتجزبةووعدبالتخصٌصو

المتضمنالتوجٌهالعقاري؛و،1990نوفمبر18المإرخفً،25-90منالقانونرقم 39المعدةطبقاألحكامالمادة

بالنسبةلئلجراءاألولفًالسجلالعقاريوالمتعلقبالعقاراتالممسوحةوالتًتشكلترقٌما كماهًمحددةأدناهرسومثابتة(5

المإرخفً02-07لفابدةذويالحقوقوكذاسنداتالملكٌةالمعدةتطبٌقاللقانونرقممإقتاأوترقٌمانهابٌا،وهذاعندماٌتمذلك

تضمنتؤسٌسإجراءمعاٌنةحقالملكٌةالعقارٌةوتسلٌمسنداتالملكٌةعنطرٌقتحقٌقعقاري:والم 2007 فبراٌرسنة 27

حصص مبنٌة تابعة لعقار مشترك الملكٌة: -أ

 الرسم المطبق المساحة  

 2م100أقلمن

 2م 200إلى2م 100من

 ²م 200أكثرمن 

دج3.000

دج4.500

 دج6.000

 بنٌة:أراضً غٌر مبنٌة أو م -ب
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 المساحة

 الرسم المطبق

 أراضً مبنٌة أراضً غٌر مبنٌة
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 أراضً فالحٌة: -ج

 

 

 





بالنسبةلئلجراءاألولفًالسجلالعقاريالمتعلقبالعقاراتالممسوحةالتًتشكلالترقٌم(6 أدناه هًمحددة رسومثابتةكما

 انونا.النهابًالمعدمباشرةلفابدةصاحبعقدالملكٌة،الموجودسابقا،والمشهرق

محددةكملٌؤتً:

 قطع مبنٌة تابعة لعقار مشترك الملكٌة: ( أ

 

 

 

 

 

 أراضً غٌر مبنٌة أو مبنٌة: (ب

 

 

 

 

 



 ( أراضً فالحٌة:ج

 الرسم المطبق  المسـاحة

هكتارات 5أقلمن-

هكتارات 10هكتاراتإلى 5من-

 هكتارات10أكثرمن-

دج750

دج1.500

 دج2.250

الترقٌمالعقاريالمإقتالمطلوبةبناءعلىطلبدج(1.500ألؾوخمسمابةدٌنار) (رسمثابتقدره7 المعنٌٌن،لتسلٌمشهادة

 2م 1.000أقلمن

 2م 3.000إلى2م 1.000من 

 2م3.000أكثرمن 

دج3.000

دج4.500

 دج6.000

دج6.000

دج9.000

 دج12.000

 الرسم المطبق المساحة

هكتارات 5أقلمن

هكتارات 10إلىهكتارات 5من

 هكتارات10أكثرمن

دج3.000

 دج6.000

 دج9.000

 الرسم المطبق المساحة

2م100أقلمن-

2م200إلى2م100من-

 2م200أكثرمن-

دج750

دج1.500

 دج2.250

 الرسم المطبق المسـاحة

 أراضً مبنٌة أراضً غٌر مبنٌة

2م1.000أقلمن-

2م3.000إلى2م1.000من-

 2م3.000أكثرمن-

دج750

دج1.500

 دج2.250

.دج1.500

دج2.250

 دج3.000
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 1.فترةالترقٌمالعقاريالمإقت،إثراإلجراءاألولفًالسجلالعقاريخبلل

سًولواحقهالمحتملة،والتًالٌترتبعلٌهارسمنسبًبمبلػالٌحصلسوىرسمنسبًواحدعلىالعقدالربٌ:9-919المادة 

أعلى.

 أقل مبلػ تحصٌل ٌمكن ألفوال )امن مبلؽهدج(2.000دٌنار نسبً رسم عنها ٌنتج ال التً لئلجراءات بالنسبة دٌنار ، ألفً

.دج(2.000)

،إذاكاناإلشهارؼٌرمطلوبفًنفسالوقت،بالنسبةدج(2.000دٌنار)األفتتحملالعقودالمعفاةمنالرسمالنسبًرسماقدره

للعقدالخاضعللرسمالنسبً،إالإذاتضمنتهذهالعقودزٌادةفًاألسعارأوالقٌمأوالمبالػأوالدٌونالمعبرعنهاأوالمذكورةأو

قط.وفًهذهالحالة،ٌحصلالرسمالنسبًعلىمبلػهذهالزٌادةف.المقدرةأوالمضمونة

ٌخضعالعقدالمتضمنتكملةأوتفسٌراأوتصحٌحاألخطاءمادٌةأوقبوالأوتخلٌاببلقٌدأوشرطاأوتؤكٌداأوموافقةأوتصدٌقا

 ثابتقدره لرسم ٌخضع إجراء على ٌحتوي ٌكن لم إن بالبٌع، وعد تحقٌق أو موقفة لشروط إلؽاء أو تصحٌحا دٌناراألفأو

2.دج(2.000)

،العقودالمحررةمنطرفهمأوبمساعدتهموالخاضعةلدفعالمحددةٌدفعالمحررونالذٌنلمٌودعوافًاآلجال:1-919دة الما

دج(،بؽضالنظرعنالمسإولٌةالتً1.000أعبله،شخصٌا،ؼرامةٌحددمبلؽهابؤلؾدٌنار)2- 353الرسمالمذكورفًالمادة

ٌتعرضونلهاعلىالصعٌدالقانونً.

تحددآجالإتماماإلجراءكماٌؤتً:

لشهاداتنقل1 بالنسبة ( ثبلثة)الملكٌة الوفاة، األجلإلىخمسة)03بعد هذا ٌمدد أشهرابتداءمنتارٌختحرٌرالعقد، (05(

أشهر،إذاكانأحدالمعنٌٌنمقٌمافًالخارج؛

(أشهرمنالوفاة؛06،بعدستة)العقدإعدادهمحررنٌة،إذاطلبمنٌمكنأنتقومالمسإولٌةالمدنٌةللمالكٌنالجددللحقوقالعٌ

(أشهرمنالٌومالذيأصبحتفٌهنهابٌة؛03(بالنسبةلؤلحكامالقضابٌة،ثبلثة)2

.تحرٌرها(أشهرمنتارٌخ03(بالنسبةللعقوداألخرىوالوثابق،ثبلثة)3

(ٌوماكاملة،15نعقارٌتٌنأوأكثر،تمدداآلجال،المذكورةأعبله،إلىخمسةعشر)فًحالةوجوبالقٌامباإلشهارفًمحافظتٌ

3األولى.بالنسبةلكلمحافظةعقارٌةفضبلعن

 القسم الثانً

 اإلعفاءات

تعفىمنرسماإلشهارالعقاري::1-919المادة  

و1 اإلشهار إجراءات جمٌع الدولةالقٌد( عاتق على مصارٌفها تقع الطابعالتً ذات العمومٌة والمإسسات والبلدٌة والوالٌة

اإلداريوالموضوعةتحتوصاٌتها؛

ؾ؛اوقالمحررةواإلجراءاتالمنجزةتطبٌقاللتشرٌعالمتعلقبؤموالاأل(العقود2

ة؛المحررةواإلجراءاتالمنجزةفًإطارالتشرٌعالمتعلقبنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌ(العقود3

واالستبدالوالتخفٌضوالشطبالخاصةباالمتٌازاتالقانونٌة؛التسجٌل(إجراءات4

 اإلجراءاث المطلوبت من طرف ملتمس المساعدة القضائيت؛( كل 5 
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سنةؼشت26فًالمإرخ03-11رقماألمرٌسٌرهاالتًالمالٌةوالمإسساتالبنوكقبلمنالعقاراتباقتناءالمتعلقةالعقود(6

والقرضبالنقدالمتعلقوالمتمم،المعدل2003 منتهٌةعقدأوعقاريإٌجارإطارفً، بصٌؽةالتموٌلعقدأوبالتملٌكإجارة

أوالتجاريلبلستعمالاالقتصادٌٌن،قبلالمتعاملٌنمنالمنجزةاالستثماراتلتموٌلموجهآخرعقاريقرضأيأومرابحةال

 حرة؛مهنةلممارسةأوالفبلحًأوالصناعً

 العقود والوثائق المبرمت من الجمعياث التعاضديت؛( 7

إشهارالعقودالمتعلقةبتؤسٌساالرتفاق،المقررفًالقانونالساريالمفعولعلىالكهرباءوالؽاز؛(8

العقود9 ( الخواصألراضًموجهة أو العمومٌٌن العقارٌٌن المرقٌن اقتناء المتضمنة السكن برامج دعمإلنجاز من المستفٌدة

الدولة؛

العقودالمتضمنةبٌعمحبلتذاتاستعمالسكنًجدٌدةأنجزهاالمرقونالعقارٌونالعمومٌونأوالخواصفًإطاربرامج(10

دعمالدولة؛منالسكنالمستفٌدة

ادةالتموٌلالرهنً.عقودالحلولاالتفاقًفًحقوقالرهنلفابدةالبنوكوالمإسساتالمالٌةفًإطارعملٌاتإع(11

 عملٌات إطار فً نًاالستعمالالسك أجل من الزبابن لفابدة المالٌة البنوكوالمإسسات منطرؾ المنجزة العقارٌة االقتناءات(12

1بالتملٌك. المنتهٌة اإلجارة إطارعقد فً أو بالمرابحة التموٌل

أعبله: 2- 353مادةتعفىكذلكمنالرسمالمنصوصعلٌهفًال: 6 -  353المادة

للفبلحٌن1 للقروضالممنوحة ضمانا والمإسساتالمالٌة، البنوك لفابدة المعدة القانونٌة بالرهون والتشطٌباتالخاصة القٌود )

المنتجٌن،لتموٌلنشاطاتهمالفبلحٌة؛

الممنوحةبناءالمساكنلمالٌة،ضمانالقروضلفابدةالبنوكوالمإسساتاالمعدة(القٌودوالتشطٌباتالخاصةبالرهونالقانونٌة2

التنازلعنالعقارعلىحاله،إعادةللخواصفرادىأومنظمٌنضمنتعاونٌاتعقارٌة.ؼٌرأنالرسمٌحصلتلقابٌافًحالة

؛اتالبناءهدونإنجازهذ

المبنٌةفًإطاراالدخارالسكنً؛الهٌباتالعمومٌةالمختصةإلىالمدخرٌنوالعقودالمتضمنةبٌعالمساكنمنقبل(3

عقودالمبادالتالمتعلقةباألراضًالفبلحٌةأوذاتالوجهةالفبلحٌة؛(4

التنازلبٌنالشركاءفًالشٌوعالمتضمنةاألراضًالفبلحٌةأوذاتالوجهةالفبلحٌة؛عقود(5

6 العم( والهٌبات المإسسات حررتها التً الملكٌة، بنقل المتعلقة الممتلكاتالعقود تطهٌر إطار فً أساسالتسوٌة على ومٌة

العقارٌة؛

المعدل،والمتضمنالتوجٌهالعقاري،1990نوفمبر18المإرخفً،25-90منالقانونرقم 86العقودالمعدة،تطبٌقاللمادة(7

 والمتمم، فًإطاراألمررقم العملٌاتالمبادربها والمتضمنتكوٌناحتٌاطٌات1974ريفٌف20المإرخفً26-74لتسوٌة

عقارٌةلفابدةالبلدٌات؛

التنفٌذيرقم(8 فًإطارالمرسوم فًالمإرخ269-03عملٌاتالتنازلعناألمبلكالعقارٌةذاتاالستعمالالسكنًالمنجزة

دواوٌنالترقٌةوالتسٌٌرالعقاريالذيٌحددشروطوكٌفٌاتالتنازلعناألمبلكالعقارٌةالتابعةللدولةول،2003ؼشتسنة 7

؛2004الموضوعةحٌزاالستؽبللقبلأولٌناٌرسنة

حلةلفابدةالعمالنعملٌاتالتنازلعنأصولالمإسساتالعمومٌةوالمإسساتالعمومٌةذاتالطابعالصناعًوالتجاريالم(9
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1وكذاتلكالمنجزةفًإطارعملٌاتالخوصصة؛

فبراٌرسنة27المإرخفً،02-07برمة،فًحالةعملٌةجماعٌةللتحقٌقالعقاريفًإطارالقانونرقم(عقودالملكٌةالم10

والمتضمنتؤسٌسإجراءمعاٌنةحقالملكٌةالعقارٌةوتسلٌمسنداتالملكٌةعنطرٌقتحقٌقعقاري؛،2007

اتاالستعمالالسكنًالممسوحةوالتابعةلدواوٌنالترقٌةاإلجراءاألولالذيٌتمفًالسجلالعقاريوالمتعلقبالمحبلتذ(11

الذيٌحددشروط،2003ؼشتسنة7المإرخفً،269-03والتسٌٌرالعقاريوالقابلةللتنازلفًإطارالمرسومالتنفٌذيرقم

ضوعةقٌداالستؽبللقبلأولٌناٌروكٌفٌاتالتنازلعناألمبلكالعقارٌةالتابعةللدولةولدواوٌنالترقٌةوالتسٌٌرالعقاريالمو

2004.2سنة

 القسم الثالث

 تصفٌة الرسم ودفعه

أعبله،ولمٌتمتحدٌدالقٌمةفً2-353ٌكتتب،إذاتوجبتطبٌقمعدلنسبً،كماهومنصوصعلٌهفًالمادة: 6-919المادة 

الوثٌقةالمعدةلئلشهار،تحتطابلةالرفض.العقدأوالقرارالقضابً،تصرٌحتقدٌريمصادقوموقعمنقبلالطالب،فً

المتداولة.االٌجارتوٌترتبعلىاإلٌجاراترسمٌطبقعلىمبلػمجموعسنوا

اآلتٌة:لقواعدتطبقعلىملكٌةالرقبةوحقاالنتفاعالمقاممدىالحٌاة،ا

كانسنالمنتفعأقلمنعشرٌن)- إذا (وملكٌةالرقبةبثبلثةأعشار7/10بسبعةأعشار)(سنةكاملة،20ٌقدرحقاالنتفاع،

(منقٌمةالعقار.3/10)

(بالنسبةلكل1/10النسبةبخصوصحقاالنتفاعوتزٌدلملكٌةالرقبةبعشر)هذهتنقص سنة(20تجاوزتالمدةعشرٌن)إذا-

(سنواتبدونقسمة،.10فترةعشر)

(.9/10(وملكٌةالرقبةبتسعةأعشار)1/10عمرالمنتفع،ٌقدرحقاالنتفاعبالعشر)سنةكاملةمن(70منسبعٌن)اعتبارا-

(سنواتمنحقاالنتفاعبدون10(منقٌمةالعقاربالنسبةلكلفترةعشر)2/10ٌقدرحقاالنتفاعالمإسسلمدةثابتةبعشرٌن)

قسمةودوناألخذفًاالعتبارعمرالمنتفع.

 استؽبلل كٌفٌاتوشروط ٌحدد الذي2003ؼشت15،المإرخفً03-10المنصوصعلٌهفًالقانونرقماالمتٌازٌقدرحق

3(منقٌمةالعقار،بؽضالنظرعنالسن.6/10،بستةأعشار)للدولة الخاصة لؤلمبلك التابعة الفبلحٌة األراضً

وقالعقارٌةالمتبادلة.والحقوبالنسبةللمبادالت،ٌإسسالرسمعلىقٌمةمجملالعقاراتأ

كانأحداألطراؾفًعقدالمبادالتمعفٌا،علىقٌمةالعقارالعابدةللطرؾاآلخر.ٌإسسالرسمالمستحق،إذا

ٌصفىالرسمالمستحق،فًحالةتبدٌلعقارمقابلمنقول،علىقٌمةالعقارالمصرحبها.

إلىالمشتركٌناآلخرٌنةعلىأساسقٌمةالعقارالعابدمعفٌا،كانأحداألطراؾاٌصفىالرسمالمستحق،بالنسبةلعقودالقسمة،إذ

فًالقسمة.

وفًحالةالقسمةالقضابٌة،الٌكونالمتقاسمالذيٌطلبإشهارحصتهفقط،مطالباإالبالرسمالمتعلقبهذهالحصة.

دج.10والقٌمالتًتقلعنلػأالمباؽضالنظرعنأجزاءببالنسبةلتحصٌلرسماإلشهارالعقاري،

ؼشتسنة3المإرخفً09-16منالقــانونرقم8فًؼٌابتقدٌمالشهادةالمنصوصعلٌهافًأحكامالمادة:8-919المادة 

اإلشهارالعقاريالو2016 اإلطارلدفعرسم فًهذا االقتناءأواالمتٌازالمعدة تخضععقود االستثمار، محددةالمتعلقبترقٌة

                                                 

 .2018ق.م/25و2008ق.م./16و2005قم/22و2004ق.م./10:معدلةبموجبالمواد6- 353المادة1
 .2018ق.م/25و2008ق.م./16و2005قم/22و2004ق.م./10:معدلةبموجبالمواد6- 353المادة2
 .2018ق.م/25و2004ق.م/10:معدلةبموجبالمادتٌن7-353المادة3
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1.أعبله2-353منالمادة2قٌمتهحسبالحالةطبقاللفقرةاألولىوالفقرة

فًحالةإشهارنفسالعقدأوالقرارالقضابً،أوقٌدنفسالدٌن،أوالقٌامإلىنفساالستبدالأوالشطبالكلًأو:3-919المادة 

أوإجراءمننفسالنوعفًعدةمحافظاتعقارٌة،ٌمكن أنٌدفعالرسمكامبل،فًالمحافظالعقارٌةالتًطلبفٌهاالجزبً،

ألف ثابتقدره إالرسم الٌدفع الحالة فًهذه و األولى، بالدرجة )ااإلشهار فًكلمنالمحافظاتالعقارٌة2000دٌنار دج(

أنتكونالمحافظةالتً األولىمعٌنةصراحةفًالطلاألخرى،شرٌطة اإلشهاربالدرجة بالمودعلدىالمحافظاتطلبفٌها

 العقارٌةاألخرىوأنٌتماالستظهاربالوصلالمثبتللدفعالكاملللرسم.

أدناه،10-353ٌتعٌنعلىالمحافظالعقاريالذيقامبتحصٌلالرسم،أنٌسلمللطالب،فضبلعناإلٌصالالمذكورفًالمادة

2نسخامناإلٌصالالمذكوربقدرماٌطلبمنهذلك.

مسبقا:ٌتكفلالطالبأوالمستفٌدمنحقاإلشهار،بدفعرسماإلشهارالعقاري،وٌسددمنقبلالطالبوٌحصل50-919ادة الم

.مقابلوصلمنطرؾالمحافظالعقاري

دهادٌجٌتحملدفعالرسم،المستفٌدمنقرضالضمانفًمجالقٌدالرهونالقانونٌةأواالتفاقٌةأوحقوقالتخصٌصالرهنًوت

علىهامشالقٌودالموجودة.ةدونماالستبدالوالتخفٌضوالشطبالكلًأوالجزبًالعقودوكذا

األول المطبقعلىاإلجراء الرسم فًالسجلٌدفع المتعلقبالعقاراتالممسوحة، الحصولعلىالدفترالعقاريو طلب عند

 العقاريمنطرؾصاحبهأوممثله.

3ةالمسددانإالفًحالةارتكابخطؤمنطرؾالمحافظالعقاري.الٌسترجعالرسموالؽرام

دج(ٌسددمنقبلمحرر1.000لكلقراررفضإٌداعأوإجراءٌحصلالمحافظالعقاريمبلػألؾدٌنار):55-919المادة 

 العقد.

4.ؼٌرمإسسأوإجراءٌسترجعالمبلػالمحصلبهذهالطرٌقةفًحالةرفضإٌداع

لتصفٌةحقوقالتسجٌل.كؤساسالٌمكنأنتقلالقٌمةالمعتمدةكوعاءللرسم،عنداالقتضاء،عنتلكالمعتمدة: 51-919المادة 

(سنوات،ابتداءمنتارٌختنفٌذاإلجراء،نقصالمبالػأوالقٌمالتًاستعملتكؤساسلتحصٌلرسم04إذاثبتفًظرؾأربع)

تالمعتمدةفًمجالالتسجٌل،ٌحصلتلقابٌافًمكتبالتسجٌلالتابعلئلدارةالجبابٌة،زٌادةاإلشهارالعقاري،وفقالطرقاإلثبا

.(دج2.000ألفًدٌنار)علىالنسبةالبسٌطةالتكمٌلٌة،رسمٌحددمبلؽهبـ

قامواالذٌنلضرٌبةالمكلفٌنبابؤسماءالمعنًالضراببقابضطرؾمن،شهركلقلٌمٌا،إالمختصالعقاريالمحافظإعبلمٌتم

5.المحصلةوالمبالػالذكرالسالفةالحقوقبدفع
 

 القسم الرابع

 أحكام مختلفة

بتقادمحقوقالتسجٌل،علىتحصٌبلترسمةمنقانوناإلجراءاتالجبابٌة،المتعلق159ةتطبقأحكامالماد:59-919المادة 

6اإلشهارالعقاري.

7لؽاة.م: 57-919إلى  51-919المواد من  

                                                 

 .2018ق.م/25و2004ق.م/10و1997ق.م/43:معدلةبموجبالمواد8-353المادة1
 .2018ق.م/25و2004ق.م/10:معدلةبموجبالمادتٌن9-353المادة2
 .2018ق.م/25و2004ق.م/10:معدلةبموجبالمادتٌن10-353المادة3
 .2018ق.م/25و2004ق.م/10:معدلةبموجبالمادتٌن11-353المادة4
 .2022ق.م/84و2018ق.م/25و2004ق.م/10ادو:معدلةبموجبالم12-353المادة5
 .2018ق.م/25و2004ق.م/10:معدلةبموجبالمادتٌن13-353المادة6
 .2004ق.م/11:ملؽاةبموجبالمادة16-353إلى14-353المواد7
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 لباب الرابع عشرا

 تحصٌل الرسوم

  القسم األول 

 المتابعات و الدعاوي

إنالمتابعاتوالدعاويفٌماٌخصالحقوقوالرسومواألتاوىوبصفةعامةجمٌعالضراببوالمبالػالتًٌعود:911المادة 

من365إلى355لىالقواعدالمبٌنةفًالموادتحصٌلهاعادةإلىإدارةالتسجٌل،وتخضع،مهماكانالمحاسبالمكلؾبها،إ

ومنقانوناإلجراءاتالجبابٌةه-3مكرر38الى2مكرر38ود-1مكرر38هذاالقانون،وذلكمعمراعاةأحكامالمواد

وباإلخفاءو(منهذاالقانون،والمتعلقةبالتصرٌحاتالخاطبةأوشهاداتالدٌن4رةقف)ال168و119و115و113المواد

1بالعقوباتالجنحٌةوبالبٌوعالعمومٌةللمنقوالت.

إنالنزاعفًتحصٌلرسومالتسجٌل،ٌسوىمنقبلإدارةالضرابب،عندماالٌكونموضوعطعنقضابً.: 911المادة 

لشخصًأوجماعًٌعدهأعبله،تكونعندعدمدفعها،موضوعسندتحصٌ354إنالدٌونالمشارإلٌهافًالمادة: 917المادة 

مفتشإدارةالتسجٌلوٌنفذهمدٌرالضراببللوالٌة.

وٌمكنوضعالتؤشٌرةالتنفٌذٌةمباشرةعلىجدولالحواصلأوكشوؾالرسوموقتتسلٌمهاإلىالمحاسبٌن.

ٌبلػالسندالتنفٌذي::916المادة 

إمابواسطةرسالةموصىعلٌهامعإشعارباالستبلم؛-

امنقبلعونمإهللممارسةالمتابعاتبناءعلىطلبالمحاسبالمكلؾبالتحصٌل.وإم-

وإمامنقبلأعوانإدارةالتسجٌل.-

وٌكونالتبلٌػملخصا،إذاكاناألمرٌتعلقبسندتحصٌلجماعًأوجدولحواصلأوكشوؾرسومعلٌهامسبقاتؤشٌرةتنفٌذٌة.

الرسو بدفع إنذارا بمكتبوٌتضمنالتبلٌػ األصلًمودعا ٌبقىالسند و فورا، األداء واجبة الرسوم تكونهذه و المطالببها م

القباضة.

عندماالٌتمالتبلٌػإلىالمكلؾبالضرٌبةأووكٌلهالمفوض،علىإثراختفاءأوؼٌابالمكلؾبالضرٌبةالمذكورة: 918المادة 

التبلٌػضمنالطرقالتابعةللقانونالعام.عنمنزلهأومحلإقامتهأومقره،فإنهٌتمتجدٌد

واألمركذلك،فًحالةماإذارفضالمكلؾبالضرٌبةأووكٌلهالمفوضالرسالةالموصىعلٌهاالمقدمةإلٌهما.

2ملؽاة.: 971إلى  913من اد والم

3ملؽاة.:979المادة 

4ملؽاة.مكرر:    365إلى  971

 القسم الثانً

 زاتالضمانات و االمتٌا

إنللدولةامتٌازابالنسبةلجمٌعالمنقوالتوأمتعةاألثاثالعابدةللمدٌنٌنبالضرٌبة،فٌماٌخصالتحصٌلالمعهود-1:977المادة 

من69و68إلىإدارةالتسجٌلبمقتضىهذاالقانون،ؼٌرتحصٌلالرسومالزابدةوالؽراماتوالعقوبات.التخلأحكامالمادتٌن

                                                 

 .2018ق.م./26:معدلةبموجبالمادة354االمادة1
 حكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.)تنقلهذهاأل2002قم/200:ملؽاةبموجبالمادة362إلى359المواد2
 . 1996قم/59:ملؽاةبموجبالمادة 363المادة3
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2002قم/ 200مكرر:ملؽاةبموجبالمادة 365إلى364المواد4
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بحقممارسةهذااالمتٌازالذيٌمارسمباشرةبعدامتٌازالرسومعلىرقماألعمال.هذاالقانون،

وللخزٌنة،فضبلعناالمتٌازالمشارإلٌهأعبله،أنتستعملالرهنالقانونًعلىعقاراتالتركةلتحصٌلرسومنقلالملكٌة-2

1العقارٌةضمنالشكلوالطرٌقةالمحددٌنبموجبالقانون.عنطرٌقالوفاة،وٌسريأثرهذاالرهنمنٌومتسجٌلهفًالمحافظة

:976المادة  و بالضرٌبة للمدٌنٌن التابعة العقارٌة األمبلك جمٌع على قانونً رهن مختلؾذلكللخزٌنة تحصٌل أجل من

 هفًالمحافظةالعقارٌة.المشارإلٌهافًهذاالقانون.وٌسريأثرهذاالرهنعندتارٌختسجٌلالجبابٌةالضراببوالؽرامات

والٌمكنتسجٌلهذاالرهنإالابتداءمنالتارٌخالذياستحقفٌهالمدٌنبالضرٌبةزٌادةأوعقوبةلعدمالدفع.

 الباب الخامس عشر

 2 رسوم التوثٌق

 ملؽاة.: 969إلى  978 من ادوالم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 1985ق.م/ 133:معدلتانبموجبالمادة367و366المادتان1
 .2000ق.م/ 28(:ملؽىبموجبالمادة373إلى368البابالخامسعشر)المواد2
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 المقننة األحكام الجبائٌة غٌر
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 المراجع موضوع الحكم

 المواد قانون المالٌة

ٌتضمن1991سنةسبتمبر7فًمإرخ12-91رقمقانون
 .1991لسنةالمالٌةالتكمٌلًقانون

 22 1991ق.م.ت/

المتضمنلقانون1991دٌسمبر18المإرخفً25-91قانونرقم
.1992المالٌةلسنة

1992قم/ 163

،1992أكتوبرسنة11المإرخفً04-92مرسومتنفٌذيرقم
.1992المتضمنقانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة

9921ق.م.ت/
61


المتضمنلقانون1995دٌسمبر30المإرخفً27-95قانونرقم
.1996المالٌةلسنة

1996قم/
102-108-
114-115

 رقم المتضمن2001دٌسمبر21المإرخفً21-01القانون
.2002قانونالمالٌةلسنة

2002ق.م./ 200

 رقم 11-02قانون فً 24المإرخ سنة 2002دٌسمبر
.2003المتضمنقانونالمالٌةلسنة

2003قم/ 63

والمتضمن2008دٌسمبر30المإرخفً21-08قانونرقم
.2009قانونالمالٌةلسنة

2009قم/ 46

 22المإرخفً01-09أمررقم  المتضمن2009جوٌلٌة
.2009لقانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة

 2009ق.م.ت/
33-38-43-
70

 رقم 10-01أمر فً 26المإرخ المتضمن2010ؼشت و
.2010قانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة

2010ق.م.ت/ 25-28-30

الموافق 1433صفرعام4مإرخفً 11 - 16 قانونرقم
.2012،ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة2011نةدٌسمبرس28

2012ق.م/


49-67-68 


 رقم فً12-12قانون 12مإرخ عام الموافق1434صفر
.2013،ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة2012دٌسمبرسنة30

2013ق.م/


36-38-39 


الموافق1435صفرعام27مإرخفً13-08قانونرقم
.2014نقانونالمالٌةلسنة،ٌتضم2013دٌسمبرسنة30

2014ق.م/


67


 رقم 10-14قانون 8مإرخ  عام األألول 1436ربٌع
 30الموافق سنة لسنة2014دٌسمبر المالٌة قانون ٌتضمن ،
2015

2015ق.م/


60-68-73-
74 


 23  الموافق 1436شّوالعام 7 مإرخفً  15-01  أمررقم
.2015التكمٌلًلسنةٌتضمنقانونالمالٌة2015ٌولٌوسنة

2015ق.م.ت/ 42

 رقم 14-16قانون فً 28مإرخ عام األول 1438ربٌع
 28الموافق سنة لسنة2016دٌسمبر المالٌة قانون ٌتضمن ،
2017

2017ق.م/


67-69-83-
84

 رقم 18-18قانون فً 27مإرخ سنة ،2018دٌسمبر
.2019ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة

2019ق.م/


44

قان رقم 07-20ون فً 4مإرخ سنة ٌتضمن2020ٌونٌو ،
.2020قانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة

2021ق.م.ت/ 49

 رقم 16-20قانون فً 31 مإرخ سنة ،2020دٌسمبر
.2021ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة

2021ق.م/ 139

 رقم 07-21أمر فً 8مإّرخ سنة ٌتضمن2021ٌونٌو ،
2021لسنةقانونالمالٌةالتكمٌلً

2021ق.م.ت/ 33-30

،ٌتضمنقانون2021سنة30مإّرخفً16-21أمررقم
.2022المالٌةلسنة

2022ق.م./ 165
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 5335 لسنة المالٌة التكمٌلً قانون ٌتضمن 5335 سنة سبتمبر 6 فً مؤرخ 51 - 35 رقم قانون



المسإولالوالبًلئلدارة"بعبارةالجبابٌةالقوانٌنفًالمستعملة"الوالبًللضراببالقسمًالمفتش"عبارةتعوض: 11 المادة

."الحبابٌة

 .5331المتضمن لقانون المالٌة لسنة  5335دٌسمبر  58المؤرخ فً  11-35قانون رقم 

: 579المادة  المادة ألحكام تنفٌذا المحررة اإلدارٌة نوفمبرسنة18المإرخفً25-90منالقانونرقم76تعفىالعقود
،والمتضمنالتوجٌهالعقاري،منحقوقالتسجٌلورسماإلشهارالعقاريوأتاوىأمبلكالدولة.1990

قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  تضمنٌ، 5331أكتوبر سنة  55المؤرخ فً   01-31مرسوم تنفٌذي رقم 

5331 . 

 من حقوق التسجٌل   1988جانفً سنة   51المؤرخة فً    06 -  88إلى    01 -  88ً إطار القوانٌن إعفاء العقود المبرمة ف 

تعفىمنكلحقوقالتسجٌل،كلالعقودالتًموضوعهاتكوٌنوتحوٌلودمجحصصمنكلنوعبرأسمال،زٌادة: 75المادة 

- 88إلًرقم01- 88فًإطارتطبٌقالقوانٌنمنرقمرأسمال،عقودانفصالأوتنازلعنأسهمأوعنحصصشركةمنشؤة

31المإرخفً 36- 90منالقانونرقم 148إلى 143،وطبقاألحكامالموادمنرقم 1988ٌناٌرسنة 12المإرخةفً 06

 لسنة1990دٌسمبرسنة وكذلكالمادة 1991والمتضمنقانونالمالٌة سبتمبرسنة7لمإرخفًا12- 91منالقانونرقم 2،

منهذاالقانون. 86،والمادة 1991والمتضمنقانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة1991

 

 1996تضمن قانون المالٌة لسنة ٌ 5331دٌسمبر سنة    30المؤرخ فً   16-31األمر رقم 

إعفاء عملٌات التنازل التً تنفذ فً إطار عملٌات الخوصصة من رسوم التسجٌل

كل: 501المادة  من فًإطارعملٌاتالخوصصة، وتعفىعملٌاتالتنازل التسجٌل لهذهرسوم أٌضا التخضع كما الطابع،

الرسوم:

المزاٌاالمترتبةعنمنحالعمالأسهمامجانا؛-1

فوابضالقٌمةالمحققةعندالتنازلعناألصول.-2

من قانون التسجٌل. 1-557و  9-559علٌها فً المواد  تحدٌد الغرامة المنصوص

قانونالتسجٌلوالمطبقةفًحالةإخفاءمن5- 116و 3- 113تحددالؽرامةالمنصوصعلٌهافًالمادتٌن: 508المادة 

دج.100.000الثمن،بضعؾالحقوقالمتملصمنهادونأنٌقلمبلػهذهالؽرامةعن

نالتسجٌل.وتضبطنتٌجةلذلكالموادالمعنٌةفًقانو

 إعفاء العقود المتعلقة بتعدٌالت القوانٌن األساسٌة لهٌئات التوظٌف الجماعً من حقوق التسجٌل.

تعفىمنحقوقالتسجٌلالعقودالمتعلقةبتعدٌبلتالقوانٌناألساسٌةلهٌباتالتوظٌؾالجماعًللقٌمالمنقولةوبتؽٌٌر:551المادة 

رإوسأموالها.

 تسجٌل مادة صٌدالنٌة. دج عن كل طلب  500.000دره تأسٌس رسم ثابت ق

:551المادة  ألؾدٌنار) مابة ثابتمقداره رسم للدولة العامة المٌزانٌة مستحقعنكلطلب100.000ٌإسسلصالح دج(

تسجٌلمادةصٌدالنٌة.

تالتسجٌل.ٌدفعهذاالرسمبالعملةاألجنبٌةالقابلةللصرؾعندماٌتقدممصنعوهااألجانببطلبا

 1001والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1005دٌسمبر  11المؤرخ فً  15-05قانون رقم 

(،5-4-3)17(،12-11-10-9-8-6)15تلؽًاألحكامالمتعلقةباإلجراءاتالجبابٌةفًالمواد:  100المادة 

27-2 30، 31، 37، 38، 39، 40، 41، 47، 62، 63، 84، 131، 131، 186مكرر، 187، 190، 190-5، ،-

،328،327-3،325،316،315،314،313،312،311،310،309،290،289،288،287،283ج،و191

من405و402-4،400،399،398،397،396،395،394،393،392،391،390،379،353حتً329
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المماثلة والرسوم 95-8،75،74،70قانونالضراببالمباشرة ٌلٌها 111،109(4،3،2)108-107،97،96وما

،38،37،36منقانونالرسومعلىرقماالعمال160و154-2،153،147،143،142،124،123،113مكرر،

مكررمنقانونالضراببؼٌرالمباشرة،494و494،493،490،489،293،291،228،218،210،209،208

،364،362،361،360،359،205حتى197،152،151،150،147،143،142،141،140،139،122

من50و49،48،42،41،40،39،38،32،31،30،29،28،27،24مكررمنقانونالتسجٌل365و365

.قانونالطابعوتحولإلىقانوناالجراءاتالجبابً

 1009المتضمن قانون المالٌة لسنة  1001سنة  دٌسمبر 11المؤرخ فً  55 - 01قانون رقم 

،مداخٌلاألسهم2003(سنواتإبتداءمنأولٌناٌرسنة5:تعفىمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالًلمدةخمس)79المادة 

ذاتأق لها أومداخٌلالسنداتواألوراقالمماثلة للبورصة الرسمٌة المسجلةفًالتسعٌرة لها دمٌةتساويأوواألوراقالمماثلة

(سنواتمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأومتداولةفًسوقمنظم،وكذانواتجاألسهمأوحصصهٌبات5تفوقخمس)

.التوظٌؾالجماعٌةللقٌمالمنقولة

لتنازلبمقابلتعفىكذلكمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالًأوالضرٌبةعلىأرباحالشركاتفوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتا

عنالسنداتواألوراقالمماثلةلهاالمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأوتلكالناتجةعنالسنداتواألوراقالمماثلةلهاذات

(سنواتمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأوتمتداولهافًسوقمنظم.5أقدمٌةتساويأوتفوق)

،العملٌاتالمتعلقةبالقٌمالمكنقولةالمسجلةفً2003(سنواتإبتداءمنأولٌناٌرسنة5)تعفىمنحقوقالتسجٌللمدةخمس

التسعٌرةالرسمٌةللبورصةأوالمتداولةفًسوقمنظم.

 1003و المتضمن قانون المالٌة لسنة  1008دٌسمبر  90المؤرخ فً  15-08قانون رقم 

والمتضمنقانونالمالٌة2002دٌسمبرسنة24المإرخفً11-02القانونرقممن63تعّدلوتتممأحكامالمادة: 17المادة 

 وتحرركماٌؤتً:2003لسنة

(سنواتابتداءمنأول5تعفىمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالًأوالضرٌبةعلىأرباحالشركات،لمدةخمس): 79المادة  "

عنعملٌاتالتنازلعناألسهموالسنداتالمماثلةالمسجلةفًتسعٌرةالبورصة،نواتجوفوابضالقٌمةالناتجة2009ٌناٌرسنة

 وكذانواتجاألسهمأوحصصهٌباتالتوظٌؾالجماعٌةفًالقٌمالمنقولة.

تعفىمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالًأوالضرٌبةعلىأرباحالشركات،نواتجوفوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتالتنازلعن

لتزاماتوالسنداتالمماثلةواألوراقالمماثلةلهاللخزٌنةالمسجلةفًتسعٌرةالبورصةأوالمتداولةفًسوقمنّظمةألجلأقلاإل

.وٌشملهذااإلعفاءكلفترة2009(سنواتابتداءمنأولٌناٌرسنة5(سنواتالصادرةخبللفترةخمس)5منخمس)

 مرحلة.صبلحٌةالسندالصادرخبللهذهال

،العملٌاتالمتعلقةبالقٌمالمنقولةالمسجلةفً2009(سنواتابتداءمنأولٌناٌرسنة5تعفىمنحقوقالتسجٌلولمدةخمس)

تسعٌرةالبورصةأوالمتداولةفًسوقمنظمة".

1003 لسنة والمتضمن قانون المالٌة التكمٌلً 1003جوٌلٌة  11المؤرخ فً  05-03أمر رقم 

قانونالمالٌةلسنةوالمتضمن2002دٌسمبرسنة24المإرخفً 02-11منالقانونرقم63تعدلأحكامالمادة: 99المادة 

،2003 بالمادة والمتمم رقممن46المعدل 30فًالمإرخ08-21القانون لسنة2008دٌسمبر المالٌة قانون والمتضمن

: وتحرركماٌؤتً2009

سنواتابتداءمنأول (5)اإلجمالًأوالضرٌبةعلىأرباحالشركاتلمدةخمسرٌبةعلىالدخلتعفىمنالض: 79المادة  "

نواتجوفوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتالتنازلعناألسهموالسنداتالمماثلةالمسجلةفًتسعٌرةالبورصة،2008ٌناٌرسنة

 مالمنقولة.وكذانواتجاألسهمأوحصصهٌباتالتوظٌؾالجماعٌةفًالقٌ

الناتجةعنعملٌاتالتنازلعنالضرٌبةعلىأرباحالشركاتنواتجوفوابضالقٌمةتعفىمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالًأو

منظمةألجلأقلمنالمسجلةفًتسعٌرةالبورصةأوالمتداولةفًسوقوالسنداتالمماثلةواألوراقالمماثلةللخزٌنةااللتزامات
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وٌشملهذااإلعفاءكلفترةصبلحٌة2008(سنواتابتداءمنأولٌناٌرسنة5فترةخمس)تالصادرةخبلل(سنوا5خمس)

   السندالصادرخبللهذهالمرحلة.

.2008ابتداءمنأولٌناٌرسنة(سنوات5تعفىمنحقوقالتسجٌلولمدةخمس)

مخطوطاتأوتحؾأووثابقذاتوأكتبقدٌمةفنٌةأولتحفة،الشرعًالوكٌلٌعفىالمقتنًأوالواهبأوالوارثأو: 98المادة 

.موهوبةلصالحالدولةالتسجٌلالمتعلقةبنقلهذهالملكٌةعندماتكونمنحقوق،تارٌخٌةعالٌةمنالتراثالوطنًقٌمةفنٌةأو

قابمةالتحؾالفنٌةأوالكتبالقدٌمةأو الفنٌةأوالتارٌخٌةالعالٌةمنالتراثتالقٌمةالمخطوطاتأوالتحؾأوالوثابقذاتحدد

.التنظٌموكٌفٌاتمنحاإلعفاءمنحقوقالتسجٌلعنطرٌقالوطنً

.حقوقالتسجٌل من المال، رأس رفع عملٌات وكذا قطاعالسٌاحة فً الشركات تؤسٌس ٌعفى :19المادة 

تحصٌلالدٌون،ابتداءمنتارٌخصدورهذاالقانونوإلىبٌنالبنوكلتسٌٌراألصولوشركاتتستفٌدشركاتما: 60المادة 
 مناالمتٌازاتاآلتٌة:2010دٌسمبرسنة31ؼاٌة

 اإلعفاءمنحقوقالتسجٌلبعنوانإنشابها؛-

 اإلعفاءمنحقوقالتسجٌلوالرسمعلىاإلشهارالعقاريبعنواناالقتناءاتالعقارٌةالتًتدخلفًإطارإنشابها؛-

 فاءمنالحقوقالجمركٌةواإلعفاءمنالرسمعلىالقٌمةالمضافة؛اإلع-

ثبلث)- مدة المهنًخبلل النشاط على الشركاتوالرسم أرباح على الضرٌبة من بداٌة3اإلعفاء تارٌخ من سنواتابتداء )
ممارسةالنشاط.

 1050ضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة ٌت 1050غشت  17المؤرخ فً  50-05قم أمر ر

 لسنةالمالٌةالمتضمنقانون 2008 سنةدٌسمبر 30 فًالمإرخ 21 - 08رقمالقانونمن 47 المادةأحكامتعدل :11المادة 

 :ٌؤتًكماوتحرر 2009

األشخاصمنطرؾالمحققةاالجتماعٌةالحصصأواألسهمعنالتنازلعملٌاتعنالناتجةالقٌمفوابضتفتح : 47المادة"

الضرٌبةأواإلجمالًالدخلالضرٌبةعلىبصددالتوالً،علىلئلخضاع،مجاالالمقٌمٌن،ؼٌرالمعنوٌٌنواألشخاصالطبٌعٌٌن

 .الشركاتأرباحعلى

 .الضرٌبةمنمحررة  20% بنسبةالضرٌبًاإلخضاعهذاوٌحدد

ٌديبٌنالتنازلمبلػبتبربةنصؾلقةالمتعالتسجٌلقانونمن 256المادةفإنأحكامالضرٌبً،اإلخضاعهذاتطبٌقأجلمن

 " لتطبٌقها.مبرراالموثق،تجد

عقدامدةمدىبالضرٌبةوعلىالمكلؾطلبعلىبناءسنوٌاوتدفعتقسمٌمكنأنمخالؾ،حكمأيعنالنظربؽض28 :  المادة

الرسمالتسجٌلحقوقالمتٌاز إطارفًالدولةممتلكاتعلىاالمتٌازإعدادعقودالمستحقبمناسبةالعقارياإلشهارعلىوكذا

 .والمتمماالستثمار،المعدلوالمتعلقبتطوٌر 2001 سنةؼشت 20 فًالمإرخ 03 - 01 األمررقم

  3% .بـعملٌةالتقسٌمتمارسالتسجٌل،عندماحقمعدلٌحدد

.سنة 33 ٌفوقماإلىاالمتٌازمدةإذاامتدتماحالةفً 4% بـالمعدلهذاٌحددأنه،ؼٌر

نشرتارٌخمنابتداءحقوقالتسجٌل،وكذاالشركاتأرباحعلىالضرٌبةأوالدخلاإلجمالًعلىالضرٌبةمنتعفى30 :  المادة 

الرسمٌةفًاألمرهذا والحصص األسهم عن التنازللعملٌةالقٌمرٌوعوفوابض،2015سنة دٌسمبر 31 ؼاٌةوإلىالجرٌدة

 .شركة فًشكل المشكلة القدم كرة فً رفةالمحت لؤلندٌة االجتماعٌة

 1051المالٌة لسنة  قانون ٌتضمن ،2011سنة  دٌسمبر 18 مؤرخ 11 - 16 مرق قانون

 سنة ٌولٌو 19 الموافق 1422عام الثانً ربٌع27 فً المإرخ 01 - 12 رقم القانون من 20 المادة أحكام وتتمم تعدل49: المادة

  :ٌؤتً كما وتحّرر 2001 لسنة مٌلًالتك المالٌة قانون والمتضمن 2001

 مع المبرم المالً اإلٌجاري البٌع عقد إطار فً اإلٌجارٌون المقرضون ٌنجزها التً التجهٌزات اقتناءات تستفٌد 20: المادة"

 بتطوٌر والمتعلق 2001 سنة ؼشت 20 فً المإرخ 01 - 03 رقم األمر فً المنصوصعلٌها االمتٌازات من المستفٌد المقاول

  : اآلتٌة االمتٌازات من 2006 سنة ٌولٌو 15 فً المإرخ 06-08 رقم األمر بؤحكام والمتمم، المعدل االستثمار،
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 إنجازاالستثمار، فً مباشرة والداخلة المستوردة المستثناة، ؼٌر للسلع بالنسبة الجمركٌة الحقوق من اإلعفاء  -  أ

". االستثمارالمعنً إطار فً المحققة العقارٌة االقتناءات لكل بةبالنس بمقابل الملكٌة نقل حقوق من اإلعفاء  -  ب

 االستثمار، والمتعلقبتطوٌر 2001 سنة ؼشت 20 فً المإرخ01 -03 رقم األمر من 11 المادة أحكام وتتمم تعدل67:  المادة

  : ٌؤتً كما والمتمم،وتحرر المعدل

 من األولى الفقرة فً المناطقالمذكورة فً المنجزة المزاٌا من المستثناة ٌرؼ بالنشاطات المتعلقة االستثمارات تستفٌد11: المادة"

  : اآلتٌة المزاٌا من أعبله 10 المادة

:االستثمارإنجاز بعنوان 1 - 

؛اإلعفاءمندفعحقوقالملكٌةبعوضفٌماٌخصكلالمقتنٌاتالعقارٌةالتًتتمفًإطاراالستثمار-

فٌماٌخصالعقودالتؤسٌسٌةللشركاتوالزٌاداتفًرأس‰(2مخفضةقدرهااثنانفًاأللؾ)تطبٌقحقالتسجٌلبنسبة-

المال؛

الضرورٌة- بالمنشآتاألساسٌة المتعلقة ٌخصاألشؽال فٌما الوكالة، من تقٌٌمها بعد بالمصارٌؾ، كلٌا أو جزبٌا الدولة تكفل

إلنجازاالستثمار،

ةالمضافةفٌماٌخصالسلعوالخدماتؼٌرالمستثناةمنالمزاٌاوالتًتدخلمباشرةفًإنجازاإلعفاءمنالرسمعلىالقٌم-

االستثمار،سواءكانتمستوردةأومقتناةمنالسوقالمحلٌة؛

.تثماراالسفًإنجازوؼٌرالمستثناةمنالمزاٌاوالتًتدخلمباشرةالسلعالمستوردةاإلعفاءمنالحقوقالجمركٌةفٌماٌخص

 :المستثمر من بطلب الجبابٌة تعدهاالمصالح التً االستؽبلل مباشرة معاٌنة بعد2 -  

المهنً،النشاطعلىالرسمومنالشركاتأرباحعلىالضرٌبةمنالنشاطالفعلً،منسنوات  (10)  عشرلمدةاإلعفاء، -

لمدة- اسنوات (10) عشراإلعفاء، من االقتناء، تارٌخ من فًإطارابتداء التًتدخل الملكٌاتالعقارٌة العقاريعلى لرسم

 االستثمار؛

األصولالمتضمنةلعملٌاتالتنازلبالنسبةالوطنٌةاألمبلكمبالػوكذاالعقارياإلشهارومصارٌؾالتسجٌلحقوقمناإلعفاء-

 . استثمارٌةمشارٌعإنجازبهدؾالممنوحةالعقارٌة

 ". الوزراءمنمجلسبقراراالمتٌازعلىمسبقاحصلتالتًاالستثماراتمشارٌعأٌضااألحكامهذهمنوتستفٌد

بتطوٌروالمتعلق2001سنةؼشت 20 فًالمإرخ 01 - 03 رقماألمرمن1 مكرر12المادةأحكاموتتممتعدل68 :المادة

:ٌؤتًكماوتحرروالمتمم،المعدلاالستثمار،

جزءاأوكبلأعبلهمكّرر  12  ةداالمفًالمذكورةلبلستثماراتٌمكنمنحهاالتًالمزاٌاتخصّأنٌمكن1:  مكّرر  12  المادة"

  : اآلتٌةزاٌاالممن

  : سنوات(5)خمسأقصاها،لمدةاإلنجازمرحلةفً 1 - 

االقتناءاتعلىطبقةالمالجبابًالطابعذاتاألخرىاالقتطاعاتمنوؼٌرهاوالضراببوالرسومالحقوقخلوصأو/ وإعفاء ) أ

 ؛االستثمارإلنجازالضرورٌةوالخدماتللسلع،المحلٌةالسوقأومناالستٌرادطرٌقعنسواء

 ؛علٌهاٌطبقأنٌجبالّذيالقانونًاإلشهاروكذالئلنتاجّصصةلمخاالعقارٌةلكٌاتالمبنقلتعلّقةالمالتسجٌلحقوقمنإعفاء ) ب

 ؛المالرأسفًوالزٌاداتللشركاتالتؤسٌسٌةالعقودخصٌفٌماالتسجٌلحقوقمنإعفاء ) ج

 . لئلنتاجصصةلمخاالعقارٌةلكٌاتالمٌخصمافًعقاريسمالأالرمنإعفاء ) د

صالحلماتعّدهاالتًاالستؽبللفًالشروعمعاٌنةتارٌخمنابتداءسنوات(10)عشرأقصاهالمدةو،االستؽبللمرحلةفً 2 - 

 : ستثمرالمنمبطلبالجبابٌة

 ؛الشركاتأرباحعلىالضرٌبةمناإلعفاء) أ

؛هنًالمالنشاطعلىالرسممناإلعفاء (ب
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األصولالمتضمنةالتنازلبالنسبةلعملٌاتالوطنٌةاألمبلكمبالػوكذاالعقارياإلشهارومصارٌؾالتسجٌلحقوقمناإلعفاء (ج

 . استثمارٌةمشارٌعإنجازبهدؾالممنوحةالعقارٌة

للتشرٌعطبقاإضافٌةمزاٌامنحلبلستثمارالوطنًلسلمجاٌقّررأن،ٌمكنأعبله 2 و 1 ٌنالفقرتفًذكورةالمزاٌاالمعلىزٌادة

 .بهعمولالم

 ".الوزراءمنمجلسبقراراالمتٌازعلىمسبقاحصلتالتًاالستثماراتمشارٌعأٌضااألحكامهذهمنوتستفٌد

 .2013لسنة  المالٌة قانون ٌتضمن 2012 سنة دٌسمبر 12 فً خمؤر 12 - 12 رقم قانون

 سنةؼشت 20 الموافق1422 عامالثانٌةجمادىأّولفًالمإرخ03-01رقماألمرمن 9المادةأحكاموتتمم:تعّدل97المادة 

ً:ٌؤتكماوتحرروالمتمماالستثمار،المعدلبتطوٌروالمتعلق 2001

المحددةاالستثماراتالعام،تستفٌدالقانونفًعلٌهاالمنصوصوالجمركٌةوشبهالجبابٌةالجبابٌةلحوافزاعلىزٌادة9 :  "المادة

 : أعبله،منالمزاٌااآلتٌة 2 و 1 المادتٌنفً

أدناه،منالمزاٌااآلتٌة:13إنجازهاكماهًمذكورةفًالمادةبعنوان1-

لعؼٌرالمستثناةوالمستوردةوالتًتدخلمباشرةفًإنجازاالستثمار؛اإلعفاءمنالحقوقالجمركٌةفٌماٌخصالس-أ

والتًتدخل-ب محلٌا أوالمقتناة المستوردة ٌخصالسلعوالخدماتؼٌرالمستثناة فٌما المضافة االعفاءمنالرسمعلىالقٌمة

مباشرةفًإنجازاالستثمار؛

المعنً،االستثمارإطارمقتنٌاتالعقارٌةالتًتمتفًاالعفاءمندفعحقنقلالملكٌةبعوضعنكلال-ج

اإلعفاءمنحقوقالتسجٌلومصارٌؾاإلشهارالعقاريومبالػاألمبلكالوطنٌةالمتضدمنةحدقاالمتٌدازعلدىاألمدبلكالعقارٌدة-د

المبنٌةوؼٌرالمبنٌةالممنوحةالموجهةإلنجازالمشارٌعاالستثمارٌة.

المدةالدنٌالحقاالمتٌازالممنوح.تطبقهذهالمزاٌاعلى

.المشارٌعاالستثمارٌةلفابدةالوزراءمجلسقراركماتستفٌدمنهذهاألحكاماالمتٌازاتالممنوحةسابقابموجب

 (3 ) ثبلثإلى (1 ) سنةالمستثمرمدةمنبطلبالجبابٌةالمصالحتعدهالذيفًالنشاطالشروعمعاٌنةبعداالستؽبلل،بعنوان2-

 : سنوات

 الشركات،أرباحعلىالضرٌبةمنإعفاء -

 .المهنًالنشاطعلىالرسممنإعفاء -

 ( 100 ) مابةمنتنشاأكثرالتًلبلستثماراتبالنسبةسنوات (5 ) إلىخمسسنوات (3 ) ثبلثمنالمادةهذهرفعوٌمكن

 .النشاطانطبلقعندشؽلمنصب

  2009. سنةٌولٌو26منابتداءاالستثمارلتطوٌرالوطنٌةالوكالةلدىالمصرحبهاثماراتاالستعلىاألحكامهذهتطبقكما

 المناطقفًالمتواجدةاالستثماراتعلىمناصبالشؽلبإنشاءالمتعلقالشرطهذاٌطبقال

 .العلٌاللجنوبوالهضابالخاصالصندوقإعانةمنالمستفٌدة

.سحبهااالمتٌازاتبمنحهذهصلةالمتالشروطاحترامعدمعلىوٌترتب

." التنظٌمالحاجة،عنطرٌقاألحكام،عندهذهتطبٌقكٌفٌاتتحدد

ؼشدت20الموافقلـ 1422 عامالثانٌةجمادىأّولفًالمإرخ01-03رقماألمرمن 11 المادةأحكاموتتممتعّدل: 98المادة 

 : ٌؤتًكماوتحررمم،والمتالمعدلاالستثمار،بتطوٌروالمتعلق 2001 سنة

مناألولىالفقرةفًالمذكورةالمناطقفًوالمنجزةالمزاٌامنالمستثناةؼٌرللنشاطاتالمتضمنةاالستثماراتتستفٌد :55المادة"

 : اآلتٌةالمزاٌامنأعبله، 10 المادة

االستثمار:إنجازبعنوان 1 -

لمقتنٌاتالعقارٌةالتًتتمفًإطاراالستثمار؛اإلعفاءمندفعحقوقالملكٌةبعوضفٌماٌخصكلا-
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فٌمداٌخدصالعقدودالتؤسٌسدٌةللشدركاتوالزٌداداتفدًرأس‰(2تطبٌقحقالتسجٌلبنسبةمخفضةقدرهااثنانفًاأللؾ)-

المال؛

منشددآتاألساسددٌةالضددرورٌةتكفدلالدولددةجزبٌدداأوكلٌددابالمصددارٌؾ،بعددتقٌٌمهددامددنالوكالددة،فٌمدداٌخدصاألشددؽالالمتعلقددةبال-

إلنجازاالستثمار،

اإلعفاءمنالرسمعلىالقٌمةالمضافةفٌماٌخصالسدلعوالخددماتؼٌدرالمسدتثناةمدنالمزاٌداوالتدًتددخلمباشدرةفدًإنجداز-

االستثمار،سواءكانتمستوردةأومقتناةمنالسوقالمحلٌة؛

لعالمستوردةوؼٌرالمستثناةمنالمزاٌاوالتًتدخلمباشرةفًإنجازاالستثمار.اإلعفاءمنالحقوقالجمركٌةفٌماٌخصالس-

األمدبلكاالمتٌدازحدقالمتضدمنةالوطنٌدةاألمدبلكومبالػالعقارياإلشهارومصارٌؾالتسجٌلحقوقمناإلعفاء- العقارٌدةعلدى

 .ٌةاالستثمارإلنجازالمشارٌعالموجهةالممنوحةالمبنٌةؼٌروالمبنٌة

 .الممنوحاالمتٌازلحقالدنٌاالمدةعلىالمزاٌاهذهتطبق

  .المشارٌعاالستثمارٌةلفابدةالوزراءمجلسقراربموجبسابقاالممنوحةاالمتٌازاتاألحكامهذهمنتستفٌدكما

 :المستثمرمنبطلبالجبابٌةتعدهاالمصالحالتًاالستؽبللمباشرةمعاٌنةبعد-2

 المهنً،النشاطعلىومنالرسمالشركاتأرباحعلىالضرٌبةمنالنشاطالفعلً،منسنوات  (10)  عشردةاإلعفاء،لم -

سددنواتابتداءمددنتددارٌخاالقتندداء،مددنالرسددمالعقدداريعلددىالملكٌدداتالعقارٌددةالتددًتدددخلفددًإطددار (10) عشددراإلعفدداء،لمدددة-

أالستثمار.

لدـالموافدق1422عدامالثانٌدةجمدادىأّولفدًالمدإرخ 03 - 01 رقدماألمرمن 1 مكرر 12 المادةأحكاموتتممتعدل:93المادة 

 : ٌؤتًكماوتحرروالمتمم،المعدلاالستثمار،بتطوٌروالمتعلق 2001 سنةؼشت20

جدزءاأوكدبلأعدبلهمكدّرر  12  المدادةفدًالمدذكورةلبلسدتثماراتٌمكنمنحهاالتًالمزاٌاتخصّأنٌمكن1:مكّرر  12  المادة"

  : اآلتٌةالمزاٌامن

  :سنوات(5)خمسأقصاهااإلنجاز،لمدةمرحلةفً 1 - 

االقتنداءاتعلىالمطبقةالجبابًذاتالطابعاألخرىاالقتطاعاتمنوؼٌرهاوالرسوموالضراببالحقوقخلوصأو/ وإعفاء ) أ

 االستثمار؛إلنجازاتالضرورٌةوالخدمللسلعالمحلٌة،السوقمنأواالستٌرادعنطرٌقسواء

 علٌها؛ٌطبقأنٌجبالّذياإلشهارالقانونًوكذالئلنتاجّصصةلمخاالعقارٌةبنقلالملكٌاتالمتعلّقةالتسجٌلحقوقمنإعفاء ) ب

 رأسمال؛فًوالزٌاداتللشركاتالعقودالتؤسٌسٌةٌخصفٌماالتسجٌلحقوقمنإعفاء ) ج

؛لئلنتاج صصةلمخا الملكٌاتالعقارٌة ٌخص فٌما قاريالع الرسم من إعفاء ) د

 العقارٌدة علىاألمبلك االمتٌاز حق المتضمنة الوطنٌة األمبلك ومبالػ العقاري اإلشهار ومصارٌؾ التسجٌل حقوق من هـ(اإلعفاء

.االستثمارٌة إنجازالمشارٌع بعنوان الممنوحة المبنٌة ؼٌر و المبنٌة

.الممنوح االمتٌاز لحق الدنٌا دةالم على المزاٌا هذه تطبق

.المشارٌعاالستثمارٌة لفابدة الوزراء مجلس قرار بموجب سابقا الممنوحة االمتٌازات األحكام هذه من تستفٌد كما

 المصدالح تعدّدها االسدتؽبللالتدً فً الشروع معاٌنة تارٌخ من ابتداء سنوات(10)عشر أقصاها ولمدة االستؽبلل، مرحلة فً 2 - 

 :المستثمر من بطلب ابٌةالجب

 الشركات؛ أرباح على الضرٌبة من اإلعفاء )   أ

المهنً؛ النشاط على الرسم من اإلعفاء)  ب

 للتشدرٌع طبقدا مزاٌاإضدافٌة منح لبلستثمار الوطنً لسلمجا ٌقّرر أن أعبله،ٌمكن 2 و 1 الفقرتٌن فً المذكورة المزاٌا على زٌادة

به. المعمول

 أو ت،لمدنحإعفداءات سدنوا (5) خمدس تتجداوز ال لبلسدتثمار،ولمددة الدوطنً لدسلمجا المنافسدة،ٌإهدل اعددبقو المسداس دون-3

 عدن ناتجدة سدلع علدىأسدعار المفدروض المضدافة القٌمدة علدى الرسدم ذلك فً بما الرسوم، أو الضرابب أو الحقوق على تخفٌضات

 .الناشبة الصناعٌة األنشطة إطار فً تدخل والتً االستثمار
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."التنظٌم طرٌق عن المادة هذه تطبٌق كٌفٌات حددت

 .1051، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 1059دٌسمبر سنة  90مؤرخ فً  59 - 08قانون رقم 

 المالٌة قانون والمتضمن2002 سنة دٌسمبر 24 فً المإرخ 11 - 02 رقم القانون من  63أحكامالمادة وتتممتعدل: 76المادة 

 : ٌؤتً كما وتحرر 2003 لسنة

 أول مدن سدنوات،ابتدداء( 5) خمدس الشركاتلمددة أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى:63 المادة "

،مداخٌلاألسهمواألوراقالمماثلةلهداالمسدجلةفدًالتسدعٌرةالرسدمٌةللبورصدةأومدداخٌلالسدنداتواألوراق2014 سنة ٌناٌر

(سنواتمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأومتداولةفًسوقمدنظم،وكدذا5ٌةتساويأوتفوقخمس)المماثلةلهاذاتأقدم

نواتجاألسهمأوحصصهٌباتالتوظٌؾالجماعٌةللقٌمالمنقولة.

تنازلعنتعفىمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالًوالضرٌبةعلىأرباحالشركاتنواتجوفوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتال

(5)فٌسوقمنظمةألجؤلدنىٌقدربخمسااللتزاماتوالسنداتالمماثلةواألوراقالمماثلةللخزٌنةالمسعرةفًالبورصةأوالمتداولة

.وٌشملهذااإلعفاءكلفترةصبلحٌةالسندالصادرخبلل2014(سنواتمنأولٌناٌر5سنواتوالصادرةخبللفترةخمس)

 هذهالمرحلة.

،العملٌاتالمتعلقةبالقٌمالمنقولةالمسجلةفً2014(سنواتإبتداءمنأولٌناٌرسنة5منحقوقالتسجٌللمدةخمس)تعفى

تسعٌرةالبورصةأوالمتداولةفًسوقمنظمة".

 .1051، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 1051دٌسمبر سنة  90مؤرخ  50 - 51قانون رقم 

ارٌةالتًتعدهامصدالحأمدبلكالدولدةوالمتضدمنةمدنحاالمتٌدازعلدىاألمدبلكالعقارٌدةالمبنٌدةوؼٌدر:تعفىالعقوداإلد70المادة 

،الدذيٌحدددشدروطوكٌفٌداتمدنحاالمتٌدازعلدىاألراضدً2008المدإرخفدًأولسدبتمبر04-08المبنٌةفًإطداراألمدررقدم

ثمارٌة،المعدلوالمتمم،مدنحقدوقالتسدجٌلورسدمالشدهرالعقداريوالتابعةلؤلمبلكالخاصةللدولةوالموجهةإلنجازمشارٌعاست

مبالػاألمبلكالوطنٌةمعمراعاةالتصرٌحباالستثمارلدىالوكالةالوطنٌةلتطوٌراالستثمار.

تابعةألشخاصطبٌعٌٌنأومعنوٌٌنخاضعٌنللق:78المادة  اإلكتسابالوديلعقاراتأوحقوقعٌنٌةعقارٌة انونتعفىعقود

الخاصالبلزمةإلنجازمشارٌعذاتمنفعةعمومٌة،منحقوقالتسجٌلورسماإلشهارالعقاريومبالػاألمبلكالوطنٌة.

 

والمتضمنقانونالمالٌةلسنة2002دٌسمبرسنة24المإرخفً11-02منالقانونرقم63تعدلأحكامالمادة:69المادة 

المعدلةبموجبالمادة2003 المتضمنقانونالمالٌةلسنة2013دٌسمبرسنة30المإرخفً08-13القانونرقممن67،

 ،وتحرركماٌؤتً:2014

أولسدنوات،ابتدداءمن(5) خمدسالشدركاتلمددةأربداحوالضدرٌبةعلىأاإلجمدالًالددخلالضدرٌبةعلىمدنتعفدى:63 الماادة "

مسددجلةفددًالتسددعٌرةالرسددمٌةللبورصددةأومددداخٌلالسددنداتواألوراق،مددداخٌلاألسددهمواألوراقالمماثلددةلهدداال2013ٌناٌرسددنة

(سنواتمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأومتداولةفًسوقمدنظم،وكدذا5المماثلةلهاذاتأقدمٌةتساويأوتفوقخمس)

نواتجاألسهمأوحصصهٌباتالتوظٌؾالجماعٌةللقٌمالمنقولة.

والضرٌبةعلىأرباحالشركاتنواتجوفوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتالتنازلعنألدخلاإلجمالًتعفىمنالضرٌبةعلىا

المتداولة أو البورصة فً المسعرة للخزٌنة المماثلة واألوراق ٌقدرأدنىألجلمنظمةسوقفًااللتزاماتوالسنداتالمماثلة

.وٌشملهذااإلعفاءكلفترةصبلحٌةالسند2013نأولٌناٌر(سنواتم5(سنواتوالصادرةخبللفترةخمس)5)بخمس

 الصادرخبللهذهالمرحلة.

،العملٌاتالمتعلقةبالقٌمالمنقولةالمسجلةفً2013(سنواتإبتداءمنأولٌناٌرسنة5تعفىمنحقوقالتسجٌللمدةخمس)

تسعٌرةالبورصةأوالمتداولةفًسوقمنظمة".

61المادة  تعد: المادة أحكام 9ل األمر 20المإرخفً03-01من 2001ؼشتسنة بتطوٌر المعدلاالستثماروالمتعلق ،

دٌسمبرسنة30الموافق1435صفرعام27المإرخفً08-13منالقانونرقم58والمتمم،المعدلةبموجبأحكامالمادة

وتحرركماٌؤتً:2014والمتضمنقانونالمالٌةلسنة2013

المحددةاالستثماراتفضبلعنالحوافزالجبابٌةوشبهالجبابٌةوالجمركٌةالمنصوصعلٌهافًالقانونالعام،تستفٌد:3مادة ال»

أعبلهمماٌؤتً:2و1فًالمادتٌن
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أدناه،منالمزاٌااآلتٌة:13.بعنوانانجازهاعلىالنحوالمذكورفًالمادة1

؛إنجازاالستثماراتفًمباشرةتدخلوالتًوالمستوردةؼٌرالمستثناةالسلعٌخصمافٌالجمركٌة،الحقوقاإلعفاءمن) أ

التًمحلٌّاالمقتناةأوالمستوردةالمستثناةؼٌروالخدماتالسلعٌخصمافًالمضافةالقٌمةعلىالرسممنباإلعفاءالشراءب(

 .االستثماراتإنجازفًمباشرةتدخل

.المعنًاالستثمارإطارفًتمتالتًالعقارٌةالمقتنٌاتكلعنعوضلقاءملكٌةالنقلحقدفعمناإلعفاء) ج

(اإلعفاءمنحقوقالتسجٌلومصارٌؾاإلشهارالعقاريومبالػاألمبلكالوطنٌةالمتضمنةحقاالمتٌازعلىاألمبلكالعقارٌةد

.االستثمارٌةإنجازالمشارٌعبعنوانالمبنٌةوؼٌرالمبنٌةالممنوحة

الممنوح.االمتٌازٌطبقهذااالمتٌازعلىالمدةالدنٌالحق

الممنوحةسابقابموجبقرارمجلسالوزراءلفابدةالمشارٌعاالستثمارٌةوكذااالستثماراتاالمتٌازاتكماتستفٌدمنهذهاألحكام،

 المصرحةمنطرؾالوكالةالوطنٌةلتطوٌراالستثمار.

لمدةثبلث)بعنواناالستؽبلل،بعدمع.2 المصالحالجبابٌةبطلبمنالمستثمر، (سنوات،3اٌنةالشروعفًالنشاطالذيتعده

 (منصبشؽل:100الُمحِدثةحتىمابة)لبلستثماراتبالنسبة

 .اإلعفاءمنالضرٌبةعلىأرباحالشركات 

 اإلعفاءمنالرسمعلىالنشاطالمهنً. 

(منصبشؽل100التًُتنشؤأكثرمنمابة)لبلستثمارات(سنوات،بالنسبة5(سنواتإلىخمس)3وتمددهذهالمدةمنثبلث)

النشاط.انطبلقعند

.2009ٌولٌوسنة26منابتداء"،االستثمارالمصرحبهالدى"الوكالةالوطنٌةلتطوٌراالستثماراتكماتطبقهذهاألحكامعلى

الخاصصندوقالالمتواجدةفًالمناطقالمستفٌدةمنإعانةاالستثماراتالٌطبقهذاالشرطالمتعلقبإنشاءمناصبالعملعلى

الجنوبوالهضابالعلٌا.ب

سحبهذهاألخٌرة.االمتٌازاتالشروطالمتصلةبمنحهذهاحترامعدملىٌترتبع

قابمتها،منإعفاءمنالضرٌبةعلىأرباحلبلستثمارعاتاإلستراتجٌةالتًٌحددالمجلسالوطنًتستفٌداالستثماراتفًالقطا

 «.لشؽ(سنواتدوناشتراطخلقمناصب05الشركاتوالرسمعلىالنشاطالمهنً،لمدةخمس)

 .1051 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون ٌتضمن ،2015 سنة ٌولٌو فً مؤرخ 15-01 رقم أمر

  سنة ٌولٌو  22  الموافق  1430  امع رجب  29 فً المإرخ 09-01  رقم األمر من  28  المادة أحكام تعدل42:  دةالما

ٌؤتًكما ،وتحرر2009 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون والمتضمن  2009

 إضافً تسجٌل حق دفع تنظٌمٌة،ال التقوٌمات إعادة من المستفٌدة األصولعناصر عن التنازل عملٌات على ٌترتب 28 :  المادة"

 30 % .    ـنسبتهب تحدد

 ". التقٌٌم إعادة الناتجعن القٌمة فابض مبلػ على الحق هذا ٌإسس

 . المإسسة فً مبلؽها إعادةاستثمار تم التً التنازالت الحق هذا دفع من تعفى

 .مالٌةبال المكلؾ الوزٌر من الحاجة،بقرار عند المادة، هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 1056ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  1057دٌسمبر سنة  18مؤرخ فً  51-57قانون رقم 

الممكن:76المادة  التصرٌح استمارة الجبابٌة اإلدارة تقدم " بعبارة التصرٌح" استمارة الجبابٌة اإلدارة تقدم " عبارة تستبدل

الجبابٌة.فًالموادذاتالصلةفًمختلؾالقوانٌن"تسلٌمهاإلكترونٌا

،المعدل،2009جوٌلٌة22الموافق1430رجب29المإرخفً01-09مناألمررقم28تلؽىأحكامالمادة :69المادة 

 .2009المتضمنقانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة



 

82 

 

 الٌةالم قانون تضمنلموا2002سنة دٌسمبر 24 فً إرخالم 02-11 رقم القانون من 63 ادةلما أحكام وتتمم تعدل:89المادة 

  دٌسمبر 30 وافقالم1435 عام صفر 27 فً إرخالم 13-08 رقم القانون من 67 ادةالم أحكام وجببمعدلةالم ،2003لسنة

  :ٌؤتً  كما وتحرر ،2014لسنة  الٌةالم  قانون  تضمنالمو  2013  سنة

 أول مدن سدنوات،ابتدداء( 5) خمدس شركاتلمددةال أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى:63 المادة "

،مداخٌلاألسهمواألوراقالمماثلةلهداالمسدجلةفدًالتسدعٌرةالرسدمٌةللبورصدةأومدداخٌلالسدنداتواألوراق2014 سنة ٌناٌر

سوقمدنظم،وكدذا(سنواتمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأومتداولةف5ًالمماثلةلهاذاتأقدمٌةتساويأوتفوقخمس)

نواتجاألسهمأوحصصهٌباتالتوظٌؾالجماعٌةللقٌمالمنقولة.

تعفىمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالًوالضرٌبةعلىأرباحالشركاتنواتجوفوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتالتنازلعن

الب فً المسعرة للخزٌنة المماثلة واألوراق المتداولةااللتزاماتوالسنداتالمماثلة أو ٌقدرأدنىألجلمنظمةسوقفًورصة

.وٌشملهذااإلعفاءكلفترةصبلحٌةالسند2014(سنواتمنأولٌناٌر5(سنواتوالصادرةخبللفترةخمس)5)بخمس

 الصادرخبللهذهالمرحلة.

المتعلقةبالقٌمالمنقولةالمسجلةفً،العملٌات2014(سنواتإبتداءمنأولٌناٌرسنة5تعفىمنحقوقالتسجٌللمدةخمس)

أوالمتداولةفًسوقمنظم.  للبورصة  الرسمٌة  التسعٌرة

 الصادرة  الوطنٌة إطارالقروض  فً  تندرج  والتً  سنوات 5  إلى 3 خبلل تستحق  التً  الٌةالم  السندات  مداخٌل  تستفٌد  كما

 خمس لمدة اإلجمالً،  الدخل  على  الشركاتوالضرٌبة  أرباح  على  ضرٌبةال  من  إعفاء  من ،العمومٌة  الخزٌنة  طرؾ  من 

. سنوات (5)

 .  المحررة  العقود  حسب  الموثقٌن  أتعاب  مبلػ  ٌسقؾ  84 : المادة

التنظٌم.  طرٌق  عن  األتعاب  لهذه  المسقؾ  المبلػ  ٌحدد

 1053ون المالٌة لسنة ، ٌتضمن قان1058دٌسمبر سنة  16مؤرخ فً  58 -58قانون رقم 

 2002 سنة دٌسمبر24 الموافقلـ1423عام شّوال20فً المإرخ 02-1رقم القانون من 63 المادة أحكام تعدل :11 المادة

 :ٌؤتً كما وتحرر والمتممة، المعدلة2003لسنة المالٌة قانون والمتضمن

 أول من ابتداء (سنوات،5) خمس الشركاتلمدة أرباح على ةوالضرٌب اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى:63  المادة"

الرسمٌةللبورصةأومداخٌلالسنداتواألوراق2019سنة ٌناٌر المسجلةفًالتسعٌرة ،مداخٌلاألسهمواألوراقالمماثلةلها

أومتداولةفًسوقمنظم،وكذا(سنواتمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصة5المماثلةلهاذاتأقدمٌةتساويأوتفوقخمس)

نواتجاألسهمأوحصصهٌباتالتوظٌؾالجماعٌةللقٌمالمنقولة.

تعفىمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالًوالضرٌبةعلىأرباحالشركاتنواتجوفوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتالتنازلعن

فًا المسعرة السنداتواألوراقالمماثلة و فًسنداتالخزٌنة المتداولة أو (5ٌقدربخمس) أدنى ألجل منظمة سوق لبورصة

.وٌشملهذااإلعفاءكلفترةصبلحٌةالسندالصادر2019(سنواتابتداءمنأولٌناٌر5سنواتوالصادرةخبللفترةخمس)

خبللهذهالمرحلة.

سنة جانفً منأول ابتداء سنوات، (5 ) خمس ةلمد الشركات أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى كما

 .فؤكثر سنوات (5 ) خمس لمدة ألجل البنوك ودابع ،2019

،العملٌاتالمتعلقةبالقٌمالمنقولةالمسجلةفً2019(سنواتإبتداءمنأولٌناٌرسنة5تعفىمنحقوقالتسجٌللمدةخمس)

التسعٌرةالرسمٌةللبورصةأومتداولةفًسوقمنظم.

القروضالوطنٌةالصادرةمن سـنواتوالتًتـندرجفًإطار5إلى3كماتستفـٌدمداخٌلالسـنداتالمالٌـةالـتًتـسـتحقخبلل

العـمومـٌة الـشركات ،طرؾالخزٌـنـة علىأرباح الـضرٌـبة من إعـفاء اإلجمالً، من علىالدخل خمس) والضرٌبة (5لمدة

 ."سنوات

 .1010، ٌتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 1010ٌونٌو سنة  1خ فً مؤر 06-10قانون رقم 

استراتٌجٌاءالتابعةللقطاعات باستثناءأنشطةشراءوبٌعالمنتجات: 13الماّدة  51المحددةفًالمادة وتلكالتىتكتسىطابعا

األجنبًدونااللتزامبالشراكةمعطرؾ مارلنشاطآخرإلنتاجالسلعوالخدماتمفتوحلبلستث أدناه,التًتظلخاضعةلمشاركة

محلً.
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 2021، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 1010دٌسمبر سنة  95 مؤرخ فً  57-10قانون رقم 

 2020 سنةٌونٌو 4 الموافق1441 عام شوال 21المإرخفً 20-07رقم القانون من 49 المادة أحكام لدتع : 593 المادة

: ٌؤتً كما وتحرر ،2020لسنة لًالتكمٌ المالٌة قانون والمتضمن

وتلك: 13المادة " حالها على للبٌع الموجهة والبضابع والسلع األولٌة المواد استٌراد أنشطة طابعاباستثناء تكتسً التً

وٌونٌ4الموافق1441شوالعام12خفًرالمإ20-07منالقانونرقم50التابعةللقطاعاتالمحددةفًالمادة،استراتٌجٌا

خاضعةلمشاركةالمساهمٌنالوطنٌٌنالمقٌمٌنبنسبةتبلػوالتًتظل،2020والمتضمنقانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة2020سنة

.مفتوحلبلستثماراألجنبًدونااللتزامبالشراكةمعطرؾمحلً,فإٌنأينشاطآخرإلنتاجالسلعوالخدمات%51

اأوأكثروالتًتمارسنشاطاستٌرادالموادٌجبعلىالشركاتالتجارٌةالتًتضمشر ًٌ األولٌةوالسلعوالبضابعالموجهةًٌكاأجنب

حالها على ،للبٌع قبل المادة هذه ألحكام 30االمتثال سنة األجلبعد،2021ٌونٌو هذا السجل،انقضاء مستخرجات تصبع

التجاريالتًالتتوافقمعأحكامهذاالقانونالؼٌة"

 1015 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون ٌتضمن، 1015 سنة ٌونٌو 8فً  مؤّرخ 06- 15 رقم أمر

الوطنً:90الماّدة  لـلـجـٌش االقـتصادي لـلـقـطاع التابعة والـتجاري الصناعً الطابع ذات العمومٌة المإسسات تخضع ال

 رقم القانون بموجبأحكام المنصوصعلٌها 41المإرخفً08-04الشعبً،إللزامٌةاإلشهاراتالقانونٌة 2004ؼشتسنة

والمتعلقبشروطممارسةاألنشطةالتجارٌة،المعدلوالمتمم.

ت:99الماّدة  المادة 49عدلأحكام 12المإرخفً07-20منالقانونرقم 4الموافق1441شوالعام 2020ٌونٌوسنة

 ،وتحرركماٌؤتً:2021منقانونالمالٌةلسنة139،المتممةبالمادة2020المالٌةالتكمٌلًلسنةوالمتضمنقانون

13"المادة  نسبة المقٌمٌنفًحدود الوطنٌٌن المساهمٌن لمشاركة تظلخاضعة والسلع51 %: األولٌة المواد استٌراد أنشطة

فًالماد التابعةللقطاعاتالمحددة استراتٌجٌا، وتلكالتًتكتسًطابعا البضابعالموجهةللبٌععلىحالها منالقانونرقم50ة

،باستثناء2020والمتضمنقانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة2020ٌونٌوسنة4الموافق1441شوالعام12المإرخفً20-07

المحروقاتوالنشاطاتالمنجمٌة". أنشطة

 1011، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 1015دٌسمبر سنة  90مؤرخ فً  57-15قم قانون ر

2020جوانسنة4الموافق1441عامشوال12فًالمإرخ07-20رقمالقانونمن49المادةأحكاملتعد :165المادة 

8الموافق1442عام27فًالمإرخ07-21القانونمن33بالمادةالمعدلة,2020لسنةالتكمٌلًالمالٌةقانونالمتضمن

 :ٌؤتًكمارروتح,2021لسنةالتكمٌلًالمالٌةقانونالمتضمن2021ٌونٌو

طابعاتكتسًوتلكالتًحالتهاعلىالبٌعإلعادةالموجبةوالبضابعوالمنتوجاتاألولٌةالمواداستٌرادنشاطباستثناء:13 "المادة

جوان4الموافق1441شوالعام12فًالمإرخ20-07رقمالقانونمن50المادةفًالمحددةللقطاعاتالتابعةاستراتٌجٌا

تبلػبنسبةالمقٌمٌنالوطنٌٌنلمشاركةالمساهمٌنخاضعةتظلالتً،2020لسنةالتكمٌلًالمالٌةقانونالمتضمن2020سنة

 محلً."طرؾمعبالشراكةااللتزامدونلبلستثماراألجنبًمفتوحوالخدماتالسلعإلنتاجآخرنشاطأيفإن،%51




