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 ٌتضمن قانون الطابع 1976سنة ٌسمبر د 9الموافق   1396عام  الحجة ذي  17فً  مؤرخ  103 – 76مر رقم أ

 
 باسم الشعب



 ، اءإن رئٌس الحكومة، رئٌس مجلس الوزر

بناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌة،-

- األمروبمقتضى 182- 65رقم فً 11المإرخ األولربٌع  1385عام  10الموافق ٌولٌو تؤسٌس 1965سنة والمتضمن
الحكومة،

والمتضمنإلؽاءالقانون 1973ٌولٌوسنة5الموافق 1393جمادىالثانٌةعام5المإرخفً 29- 73رقماألمروبمقتضى-
 31ؼاٌةإلىالنافذآخر،لمفعولالتشرٌعإشعارالتمدٌد،حتىإلىوالرامً 1962دٌسمبرسنة31المإرخفً157-62رقم

. 1962دٌسمبرسنة

والمتضمنالموافقةعلى 1975سنةدٌسمبر 30الموافق 1395الحجةعامذي 27 فًالمإرخ 87-75رقماألمروبمقتضى-
القوانٌنالجبائٌة،

:ٌلًٌؤمربما

،تشكلقانونالطابع.األمرالمادةاألولى:إناألحكامالملحقةبهذا

 طبقا التقنٌٌن بعد ٌتكون، تنظٌمٌا ملحقا التشرٌعٌة، عنأحكامه الطابع،فضبل قانون ٌشمل أن من أدناه 2المادةألحكاموٌمكن ،
الدٌمقراطٌة الجزائرٌة للجمهورٌة الرسمٌة الجرٌدة فً نشرها تم وقرارات مراسٌم شكل على والمتخذة به المتعلقة النصوص

الشعبٌة.

المتعلقةبرسمالطابع،تكونعندالحاجةموضوعتقنٌنبواسطةلؤلحكامإنالنصوصالتشرٌعٌةوالتنظٌمٌةوالمتممة: 2المادة
مراسٌمتتخذبناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌة.

 بٌة.وقانونالطابعالملحقبه،فًالجرٌدةالرسمٌةللجمهورٌةالجزائرٌةالدٌمقراطٌةالشعاألمر:ٌنشرهذا3المادة

.1976دٌسمبرسنة 9الموافق 1396الحجةعامذي 17حرربالجزائرفً





بومدٌن هواري                                                                            
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 باب األولـلا

 ةـامـام عـكـأح

األولم ـالقس 
 المدٌنون بالرسوم -التحصٌل طرق  

المدنٌةوالقضائٌةوللمحرراتالتً المخصصةللعقوداألوراق:إنرسمالطابعهوالضرٌبةالمفروضةعلىجمٌعالمادة األولى

ٌمكنأنتقدمللقضاءكدلٌل.

االستثناءاتالتًٌنصعلٌهاالقانون.إالوالتوجداستثناءاتأخرى

هذاالمبلػوذلكمعمراعاةأحكامجكانتطبٌقتعرٌفةرسمالطابعالٌنتإذادجفًحالةما5ٌلأقلمن:الٌمكنتحص2المادة 

 1.منهذاالقانون100المادة

:ٌإسسطابعخاصلكلنوعمنالورق. 3المادة 

 الدٌمقراطٌةالشعبٌة".وٌحملكلطابعبصفةمتمٌزةمبلؽهوشعارهٌتمثلفًالكلماتالتالٌة:"الجمهورٌةالجزائرٌة

:ٌلزمعلىالمدٌنٌنبالرسمالخاضعٌنلنظامالربحالحقٌقًفًمجالالضرائبالمباشرة،فًمختلؾالحاالتحٌثٌكون4المادة 

دفعرسمالطابعمثبتاعنطرٌقوضعالطوابعأوالطوابعالممٌزةأوالعبلماتبدفعالرسوممثلماأدرجتفًالجداولبتعوٌضها

 بعبلماتمطبوعةبواسطةآالتخاصةسبقلئلدارةالجبائٌةأنوافقتعلٌها.

كماٌلزمبدفعالرسومبالكٌفٌةالمشارإلٌهافًالمقطعالسابق:

مستؽلونقلالمسافرٌن.-

األشخاصالذٌنٌقومونبكراءالمساحات.-

كتابالضبطلحسابالمستعملٌنوالموثقٌنلحسابزبائنهم.-

والواقعة الرخص تسلم التً الضرائب مفتشٌة إلى طلباتهم بتقدٌم وهذا الدفع نمط ٌختاروا أن اآلخرٌن بالرسوم للمدٌنٌن ٌمكن

2.بدائرتهم

الخاصة5المادة  باألحكام المساس دون من وذلك بها المرتبطة والؽرامات الطابع رسوم دفع ٌخص فٌما متضامنٌن ٌكونون :

هذاالقانون:المنصوصعلٌهافً

جمٌعالموقعٌنفٌماٌخصالعقودالملزمةلؤلطراؾ،-

المقرضونوالمقترضونفٌماٌخصااللتزامات،-

الموظفونالذٌنتسلمواأوحررواعقودامعلنةعنعقودأوكتبؼٌرمدموؼة.-

 تقالمواطنٌن.:إنرسمالطابعلجمٌعالعقودبٌنالدولةوالمواطنٌن،ٌكونعلىعا  6المادة

 القسـم الثانً

 والمنـع التقادمأنـواع  

 3:ملؽاة. 7المادة 

 206:إنسوءاستعمالالطوابعوبٌعالورقالمفروضعلٌهالطابع،تطبقعلٌهالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمواد  8المادة

 منقانونالعقوبات. 213إلى

9المادة  علٌها المنصوص العقوبات تطبق : المادة الطوابع 34فً أو المنفصلة الطوابع استعمال على القانون هذا من

 هذه بٌع وكذلك الرسوم أنواع جمٌع لتسدٌد بالنسبة استعمالها سبق التً أو الصحٌحة ؼٌر محاولةالممٌزة أو الطوابع

                                                           

2000/ق.ممن29و1986/منق.م66:معدلةبموجبالمادتٌن2المادة 1
.1996/ق.ممن60و1991/منق.م45:معدلةبموجبالمادتٌن4لمادةا 2
)تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبائٌة(.2011.م/منق24وملؽاةبموجبالمادة2000منق.م/30:معدلةبموجبالمادة7المادة 3
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بٌعها.

علىالذٌنقاموا،بقصدالؽش،بتزٌٌؾأواستعمالأومنهذاالقانون، 34:تطبقالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادة10المادة 

بٌعأومحاولةبٌعألوراقمدموؼةقدسبقاستعمالها.

 :الٌجوزأنتكونعبلمةالطابعمشوهةأوأنتؽطىبكتابة. 11المادة 

 عقدآخرولولمٌنتهالعقداألول.:أنالورقالمدموغالذيسبقاستعمالهمنأجلتحرٌرأيعقد،الٌجوزاستعمالهل 12المادة

:الٌمكنأنٌعدعقدانالواحدتلواآلخروالأنتسلمصورةعنهمافًنفسالورقةالمدموؼةبالرؼممنكلاستعمال  13المادة

أونظاممخالؾ.

العقود على المصادقة ذلك، من  وٌستثنى البٌع أسعار عن والمخالصات األطراؾ ؼٌاب فً العقودالمبرمة تسدٌد ومخالصات

التًالٌمكنتنفٌذهافًٌومواحدوفًنفسالمدة،والمحاضرالمتعلقة والمحاضروؼٌرهامنالعقود المنشئةأوااللتزام،والجرود

اباالعتراؾورفعاألختامالذيٌمكنالقٌامبهعلىأثرمحضرٌتعلقبوضعها،وإعبلناتكتابالضبطالتًٌمكنأنتحررأٌض

على العمومٌة األموال محاسبو ٌسلمها أو رسمٌة مخالصات عدة إعطاء وٌمكن عنها. نسخ وتسلم أخرى ووثائق أحكام إثر على

ورقةمدموؼةواحدةكقسطمننفسالدٌنالواحدأوقسطواحدمنأجرةأرضأوكراء.

له لٌس المدموؼة الورقة نفس على تحرر التً األخرى المخالصات جمٌع ؼٌروإن ورق على محررة كانت لو كما أثر أي ا

ومدموغ.

:ٌمنععلىالمواثٌقوكتابالضبطوالموظفٌنالعمومٌٌناآلخرٌن،التصرؾوعلىاإلداراتالعمومٌةإصدارأيقرار 14المادة

علىعقدأودفترأوسندتجاريؼٌرمحررعلىورقمدموغبالطابعأوؼٌرمإشرعلٌهمنأجلالطابع.

عمود15المادة  فً متمٌزة بصفة فٌها ٌبٌن أن ٌجب والمستكتبون، والموثقون الضبط كتاب ٌعدها التً المصارٌؾ كشوؾ إن :

خاصوبالنسبةلكلمصروؾ،مبلػالرسومالمدفوعةإلىالخزٌنة.

مأوسندأوكتابأوجدولأو:عندماٌشارفًعقدعمومًقضائًأوؼٌرقضائًإلىورقةتجارٌة،أوورقةأسه 16المادة 

شهادةأوشهادةتؤمٌنأوإلىأيعقدآخرٌخضعلرسمطابعوؼٌرمسجل،وأالٌلزمتقدٌمهللمفتشأثناءالتسجٌلفإنهٌتعٌنعلى

إذاكانالسندٌحملالطابعالمقرروأنٌصرح أنٌصرحصراحةفًالعقد الموثقأوكاتبالضبطأوأيموظؾعمومًآخر

بلػرسمالطابعالمدفوع.بم

 وفًحالةاإلؼفالٌتمتحرٌرمحضرضدكتابالضبطالعمومٌٌنوالموظفٌناآلخرٌن.

1.دجتطبقعلىكلمخالفة5000وٌتعرضالموثقونالذٌنٌعملونلحسابهمالخاص،لؽرامةقدرها

:ٌمنعأٌضاعلىكلمفتشللتسجٌل: 17المادة

 ٌكنمحرراعلىورقمدموغبالطابعالمقررأولمٌكنمإشراعلٌهبماٌفٌدالطابع،(أنٌسجلأيعقدلم1

(أنٌقبلإلجراءالتسجٌلفٌماٌخصاالحتجاجاتعلىالسنداتالتجارٌةالقابلةللتداولدونأنتقدمإلٌههذهالسنداتطبقا2

 للقانون.

:دج5.000و500:تفرضؼرامةتتراوحبٌن 18المادة 

ٌرتكبهاالخواص. 11(علىكلمخالفةألحكامالمادة1

أعبله،13و12(علىكلعقدعرفًمخالؾألحكامالمادتٌن2

. 15(علىمخالفةأحكامالمادة3

وفًجمٌعالحاالتالمذكورةأعبله،ٌقومالمخالفون،فضبلعنذلكبدفعرسومالطابع.

2ذكورةأعبلهالتًٌرتكبهاالموظفونالعمومٌٌن.تثبتبمحضركلمخالفةللموادالم

                                                           

.2000/ق.م.من31و1991منق.م.ت./1986 منق.م./67:معدلةبموجبالمواد16لمادة 1
.2000/ق.ممن61و1986منق.م.68:معدلةبموجبالمادتٌن18المادة 2
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 19المادة  المادة فً إلٌهم والمشار الجداول فً أدرجت مثلما الطابع رسوم بدفع الملزمون بالرسم المدٌنون ٌعفى هذا 4: من

ال لحساب المجموع الطابع رسم دفع علٌهم وٌلزم الصدد هذا فً المذكورة الجداول تسلٌم من قباضةالقانون، مستوى على خزٌنة

(األولىمنالشهرالذيٌلًالشهرأوالثبلثًالذيتستحقفٌهالرسوم.20الضرائبفًاألٌامالعشرٌن)

فًحالةاإلٌداعالمتؤخرللتصرٌحالمنصوصعلٌهفًهذاالمجال. ℅10تطبقؼرامةتقدربـ

 نسبة إلى الؽرامة هذه  ℅25وترفع اإلدارة إنذار وصلبعد مع المضمون البرٌد فً مسجلة رسالة بواسطة بالرسم للمدنٌن

االستقباللتسوٌةوضعهفًمدةشهر.

ٌترتبعنكلتؤخرفًتسدٌدرسمالطابعبقوةالقانونماٌلً:

 فٌهالرسم.إذاتمالدفعبعدالٌومالعشرٌنمنالشهرالذيٌلًالشهرأوالثبلثًالذيٌحصل℅10دفعؼرامةجبائٌةقدرها -

 - قدره مالً  3إلزام لشهر℅ الموالً الثانً الشهر من األول الٌوم من ابتداء الدفع تم إذا تؤخر، شهر من جزء أو شهر لكل

 . ℅25استحقاقرسمالطابعدونأنٌفوقاإللزامالمجملمعالؽرامةالجبائٌةالمذكورةأعبلهنسبةأقصاها

التحصٌ - ؼرامة تزاٌد حالة فً بـ المقدرة  ℅10ل إلى للؽرامتٌن اإلجمالً المبلػ ٌخفض المتؤخر، اإلٌداع ؼرامة ،℅15مع

 1بشرطأنٌتمإٌداعالتصرٌحوتسدٌدالرسومفًمدةأقصاهاالٌوماألخٌرمنشهراالستحقاق.

طابعقبلأياستعمالفًالجزائر:كلعقدتمتحرٌرهأوأبرمفًالخارجحٌثلمٌوضععلٌهالطابعبعد،ٌخضعلل 20المادة 

 سواءفًعقدعمومًأوفًأيتصرٌحأوأمامسلطةإدارٌة.

 القسـم الثالث

 التقادم –المتابعات والدعاوي 

2:ملؽٌتان.22و 21المادتان 

حسبالقواعدالمنصوص:ٌبلحقتحصٌلرسومالطابعوؼراماتالمخالفةالمتعلقةبذلككماأنالدعاوىتحققوٌحكمفٌها23المادة 

علٌهافًأحكامقانونالتسجٌلوالمتعلقةبتحصٌلالحقوقوالرسومالتًتحصٌلهاٌرجعإلىاإلدارةالجبائٌة.

3ملؽاة.: 24المادة 

أجلتحصٌلرسومالطابعؼٌرالرسومالزائدةوالؽ25:المادة  للدولةامتٌازاعلىمنقوالتوأمتعةالمدٌنٌنوذلكمن راماتإن

والعقوبات،وٌمارسهذااالمتٌازمباشرةبعداالمتٌازالخاصبالرسومعلىرقماألعمال.وأندٌنالخزٌنةبالنسبةلجمٌعرسوم

الطابعالتًٌمكناستحقاقهافًمٌدانالمساعدةالقضائٌةلهحقاألولوٌةبالنسبةلدٌونأصحابالحقوقاآلخرٌن.

االمتٌا26المادة  عن فضبل : المادة فً إلٌه المشار المنقول على جمٌع25ز على قانونً عقاري برهن الخزٌنة تتمتع أعبله،

القانون، هذا فً إلٌها المشار الجبائٌة والؽرامات الضرائب مختلؾ تحصٌل أجل من وذلك المدٌنون ٌملكها العقارٌةالتً األموال

مكتبحفظاألمبلكالعقارٌة،والٌمكنتسجٌلهإالابتداءمنالتارٌخالذيوٌؤخذهذاالرهنالعقاريمرتبتهعندتارٌختسجٌلهفً

 4حكمفٌهعلىالمكلؾبزٌادةأوتعرضلعقوبةبسببعدمالدفع.

 5ملؽاة.: 32إلى  27المواد من 

 القسـم الرابع

 الغش الجبائً

هاأونتٌجتهاالؽشأوتعرٌضالضرٌبةللشبهة،ٌتم:إنكلؼشأومحاولةللؽشوبصفةعامةكلمناورةتكونؼاٌت 33المادة

ٌعاقبعلٌهبالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالتشرٌعالجاريبهالعملبالنسبة 4عنطرٌقاستعمالاآلالتالمشارإلٌهافًالمادة

 ال الؽرامة فان اإلدارة، من ترخٌص بدون آلة استعمال حالة فً أنه ؼٌر منها. متملص ضرٌبة منلكل أقل تكون أن ٌمكن

ج. د10.000

                                                           

 .1996/ق.ممن61و1983منق.م/.115:معدلةبموجبالمادتٌن19المادة 1
)تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبائٌة(.2011منق.م/24:ملؽٌتانبموجبالمادة22و21لمادتان 2
 ،)تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبائٌة(.2002منق.م./200ملؽاةبموجبالمادة::24المادة 3
.1986/ق.ممن69:معدلةبموجبالمادة26ادةالم 4
،)تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبائٌة(.2002منق.م./200:ملؽاةبموجبالمادة32إلى27المواد 5
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بهذه اإلخبلل دون العقوبات ومن علٌه تطبق مزورة، لبصمات استعمال وكل البصمات وتزوٌر وتزٌٌؾ تقلٌد كل فان العقوبات،

  1منقانونالعقوبات. 210و 209المنصوصعلٌهافًالمادتٌن

أ- 1:34المادة   اإلنقاصكلٌا الرسومالمترتبة وجزئٌامنوعاءالضرٌبةوتصفٌةأوكلمننقصأوحاول أو الضرائب دفع

بٌن تتراوح جزائٌة ؼرامة علٌه تطبق الؽش وسائل باستعماله خمسة20.000إلى 5.000 علٌه إلى واحد عام من وسجن دج

أعوامأوبإحدىهاتٌنالعقوبتٌنفقط.

دج.1.000إذاكانهذااإلخفاءٌتجاوزعشرالمبلػالخاضعللضرٌبةأومبلػؼٌرأنهذاالتدبٌرالٌطبقفًحالةاإلخفاءإال

إعساره بتدبٌر المكلؾ قٌام التدلٌسٌة، األعمال من ٌعتبر السابقٌن، المقطعٌن تطبٌق ٌخص طرق وفٌما بواسطة عوائق جعل أو

احتٌالٌةأخرىمنأجلتحصٌلكلضرٌبةورسمهومدٌنبه.

خالفاتالمشارإلٌهافًالمقطعاألولأعبله،أمامالجهةالقضائٌةالمختصةوفقاللشروطالمنصوصعلٌهافًالمادةتبلحقالم-2

  2منقانوناإلجراءاتالجبائٌة.104

 القسـم الخامس

 القواعد المشتركة لمختلف العقوبات 

ةعلىمرتكبًهذهالمخالفاتأنفسهممندونالمساس،تطبقعلىالشركاءفًالمخالفاتنفسالعقوباتالمطبق- 1:35المادة 

عنداالقتضاء،بالعقوباتالتؤدٌبٌةالمقررةضداألعوانالعمومٌٌن،وانتحدٌدالشركاءفًالجناٌاتوالجنحالمحددبموجبالمواد

أعبله.34ولمنالمادةمنقانونالعقوبات،ٌطبقعلىالشركاءفًالمخالفاتالمشارإلٌهافًالمقطعاأل 44إلى 41

وٌعتبركشركاءاألشخاصاآلتًذكرهم:

 األشخاصالذٌنتوسطوابصفةؼٌرقانونٌةمنأجلتحوٌلالقٌمالمنقولةأولتحصٌلالقسٌماتبالخارج؛-

األشخاصالذٌنقبضوابصفةؼٌرقانونٌةباسمهم،قسٌماتٌملكهاالؽٌر.-

ا-2 فً المحدد العود إن المقررة-3لفقرة جزائٌة، أو جبائٌة كانت سواء الؽرامات مضاعفة إلى القانون، بحكم ٌإدى، أدناه

للمخالفةاألولى.

ؼٌرأنه،فٌماٌخصالعقوباتالجبائٌةفًحالةالتملصمنالرسوم،تكونالؽرامةالمترتبةتساويدائماخمسمراتهذهالرسوم

دج.2000دونأنتقلعن

ؾعقوباتالسجنالمنصوصعلٌهاعنداالقتضاءفًالمخالفةاألولى.وتضاع

 أدناه. 6وفًحالةالعودٌقررإعبلنونشرالحكمضمنالشروطالمحددةفًالفقرة

ٌعتبرفًحالةالعود،كلشخصأوشركةسبقأنحكمعلٌهبإحدىالعقوباتالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونوارتكبفً-3

سسنواتبعدالحكمباإلدانة،مخالفةخاضعةلنفسالعقوبة.أجلخم

منقانونالعقوباتفًأيحالمناألحوالعلىالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمٌدانالجبائً،53التطبقأحكامالمادة-4

من 6وفًالفقرة-2بعمنالفقرةوٌمكنتطبٌقهافٌماٌخصالعقوباتالجزائٌةماعداالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمقطعالرا

هذهالمادة.

تتجمعالعقوباتالمقررةلقمعالمخالفاتفًالمٌدانالجبائًمهماكاننوعها.-5

أو-6 كلٌا القضائً القرار بنشر تؤمر أن المختصة القضائٌة الجهة تستطٌع جزائٌة، عقوبات المتضمنة المخالفات ٌخص فٌما
  3ئدالتًتعٌنهاوبتعلٌقهفًاألماكنالتًتشٌرإلٌهاوٌتمكلذلكعلىنفقةالمحكومعلٌه.باختصارفًالجرا

36المادة  فً-1: الصادرة المالٌة الؽرامات دفع فً متضامنٌن المخالفة لنفس علٌهم المحكوم الشركات أو األشخاص ٌكون

حقهم.

ا-2 بالؽرامات مخالؾ على قضى قرار أو حكم كل على بدفعٌجب الحكم كذلك ٌتضمن إن القانون هذا فً علٌها لمنصوص

                                                           

.2000منق.م/31:معدلةبموجبالمادة33المادة 1
.2012منق.م/21و2000منق.م/31:معدلةبموجبالمادتٌن34لمادةا 2
.2000منق.م/31:معدلةبموجبالمادة35المادة 3
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الرسومالمؽشوشةأوؼٌرالمسددةعنداالقتضاء.

منقانوناإلجراءات611إلى599إنالعقوباتالمالٌةالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونتإديإلىتطبٌقأحكامالموادمن-3 

الجزائٌةالمتعلقةباإلكراهالبدنً.

حكمأوقراراإلدانةمدةاإلكراهالبدنًبالنسبةلمجموعالمبالػالمستحقةبرسمالؽراماتوالدٌونالجبائٌة.وٌحددال

عندماترتكبالمخالفاتمنقبلشركةأوشخصمعنويآخرتابعللقانونالخاص،ٌنطقبعقوباتالسجنوكذلكالعقوباتالتبعٌة

عٌٌنأوالمإسسٌنللشركة.ضدأعضاءمجلساإلدارةأوالممثلٌنالشر

ضد و المإسسٌن أو الشرعٌٌن الممثلٌن أو اإلدارة مجلس أعضاء ضد الوقت نفس فً المستحقة الجزائٌة بالؽرامات ٌنطق و

 الشخصالمعنويوٌتمنفساإلجراءبالنسبةللعقوباتالجبائٌةالمطبقة.

 القسـم السادس

 المانع الذي ٌحول دون المراقبة الجبائٌة 

القٌام37مادة ال من تمنعهم حالة فً الضرائب لتشرٌع المخالفات لمعاٌنة المإهلٌن األعوان كانت، طرٌقة بؤي ٌجعل، من كل :

دج.100.000إلى10.000بمهامهم،ٌعاقببؽرامةجبائٌةتتراوحمن

المف السارٌة النصوص فً علٌها المنصوص األخرى الؽرامات تطبٌق عن مستقلة الؽرامة هذه أهمٌةو تقٌٌم أمكن كلما عول

التدلٌس.

وفًحالةالعودتستطٌعالجهةالقضائٌةالمختصةأنتنطق،فضبلعنذلكبعقوبةحبستتراوحمنستةأٌامإلىستةأشهر.

.منقانونالعقوبات144وإذاكانتهناكمعارضةجماعٌةلتؤسٌسوعاءالضرٌبة،فتطبقالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادة
1  

 

 القسـم السابع

 حق اإلطالع 

 2ملؽاة.:42إلى  38المواد من 

3.ملؽاة:   47إلى   43المواد من 

 4:ملؽاة. 48المادة 

 القسـم الثامن

 تحقٌق المكلفٌن

:ملؽاة.49المادة 

:ملؽاة.50المادة 



 القسم التاسع 

 الحد األدنى للعقوبات 

 5:ملؽاة.51المادة 

 

                                                           

.2000منقم/31:معدلةبموجبالمادة37المادة 1
)تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبائٌة(.2002منق.م/200:ملؽاةبموجبالمادة42إلى38المواد 2
.2011منق.م/25ؽاةبموجبالمادة:مل47إلى43الموادمن 3
.)تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبائٌة(.2002منق.م./200:ملؽاةبموجبالمادة50إلى48المواد 4
.1996/ منق.م62:ملؽاةبموجبالمادة51المادة 5
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 ثانًالباب ال

 الطابع الحجمً 

 القسـم األول

 طرق التحصٌل

 1تبٌعإدارةالتسجٌلأوراقامدموؼة،تحددأحجامهاكماٌؤتً::52المادة 

 



 ورقسجل:................ -

 ورقعادي:............. -

ورقالعادي:..نصؾالورقةمنال -

 العرض االرتفاع

م0,42

 م0,72

م0,27

م0,54

م0,42

م0,21

وتحملهذهاألوراقعبلمةمائٌةخاصةتطبععلىالعجٌنةعندصنعها.

لها أوراق اإلعبلناتالمحررةعلى أي0,42مأو0,21مارتفاعاو0,27وإننسخالعقودونسخ معرضاالتخضعإلى

 تحدٌدفًعدداألسطروالكلمات.

قالتًتسلمهااإلدارةالمختصةفًأعلىالورقةؼٌرالمفتوحةونصؾتوضعالعبلمةالتًٌجبوضعهاعلىاألورا:53المادة 

 2الورقةوعلىٌمٌنها.

ٌجوزللمكلفٌنالذٌنٌرٌدوناستعمالاألوراقؼٌرالمدموؼةمنقبلاإلدارةالمختصة،دمػهذهاألوراقبؤنفسهمقبل:54المادة 

.استعمالهاوذلكبواسطةطوابعمنفصلةمحدثةلهذاالؽرض

وٌرخصلهمكذلكبدمؽهابالطرٌقةالعادٌةمنقبلإدارةالتسجٌلالتًتستعمللذلكالبصماتالمتعلقةبهاوٌتمذلكقبلاستعمال

هذهاألوراق.

،تلصقعلىالصفحةاألولىمنكلورقة.وتطمس54إنالطوابعالمنفصلةالتًاستعمالهامرخصبموجبالمادة: 55المادة 

بوضعتوقٌعالمكلفٌنأوأحدهموتارٌخالطمسوٌتمذلكبواسطةالحبر.فًالحال

وٌمكنتعوٌضهذاالتوقٌعبختمٌوضعبالحبرٌبٌناسمالمكلؾوعنوانهالتجاريوتارٌختطمٌسالطابع.

لوالجزءاآلخرعلىوٌجبأنٌتمالتطمٌسبطرٌقةبحٌثٌكونجزءمنالتوقٌعوالتارٌخأوجزءمنالختمعلىالطابعالمنفص

العقدالذيألصقعلٌهالطابع.

.54:ٌجوزلمفتشالتسجٌلتعوٌضإجراءالتؤشٌرةبوضعطوابعمنفصلةالمرخصاستعمالهابموجبالمادة56المادة 

الطوابعوتطمسفًالحالبواسطةختمالمكتب. وتوضعهذه

3ملؽاة.:  57المادة 

 القسـم الثانً

 سومتعرٌفات الر

:ٌحددسعراألوراقالمدموؼةالتًتقدمهااإلدارةالمختصةورسومالطابعالمترتبةعلىاألوراقالتًٌسمحللمكلفٌن  58المادة 

بدمؽهابؤنفسهمأوٌعملونعلىدمؽها،حسبحجمالورقكماٌلً:

دج60...........................................ورقسجل........................................-

دج40.................................................ورقعادي.................................-

                                                           

.2015منق.م./24:معدلةبموجبالمادة52المادة 1
.1985منق.م/134:معدلةبموجبالمادة53ادةالم 2
.2011منق.م/26:ملؽاةبموجبالمادة57المادة 3
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دج20............................................نصؾصفحةمنالورقالعادي...............-

أ أنه،تخفضالتسعٌراتالمذكورة عندماٌستعملوجهواحدمنالورقةفًصٌاؼةمخطوطٌزٌدعنصفحة عبلهؼٌر بالنصؾ

1واحدةشرٌطةأنتلؽىالصفحةالثانٌةبوسٌلةالٌمكنإزالتهاٌرخصبهاالمدٌرالعامللضرائببمقرر.

المنصو: 59 المادة الشروط حسب دمؽه للمكلفٌن ٌجوز الذي الرق أو األوراق أحجام اختلفت إذا المادة فً علٌها  54ص

واألوراقالتًٌعملونعلىدمؽهاعنأحجاماألوراقالمدموؼةوالمقدمةمنقبلاإلدارةالمختصة،فٌدفعالطابععلىأساسسعر

الحجمالكبٌروذلكفٌماٌخصالرسمالمإسسنظراللحجم.

عالمطبقضعؾالتعرٌفةالخاصةبورقةمنأوراقبحرسمالطابمفٌص0,54Xم 0,42وإذاتجاوزتأحجامالورقالمستعمل

السجل،وكلجزءمتبقًٌحسبكورقة.والٌطبقهذاالتدبٌرعلىالتصمٌماتالتًالٌوجدلهاطابعٌفوقسعرورقالسجل.

جمالورقأقلمندج،مهماٌكنح20،الٌوجدرسمطابعٌقلعن 58:معمراعاةأحكامالفقرةاألخٌرةمنالمادة 60المادة 

 2نصؾورقةمنالورقالعادي.

 القسم الثالث

 العقود الخاضعة للطابع الحجمً 

:تخضعلرسمالطابعالمحددبالنسبةللحجم،جمٌعاألوراقالتالٌةالتًتستعملللعقودوالمحرراتسواءكانتعمومٌة61المادة 

أوخاصة:

 العقود: –أوال  

 والنسخوالصورالمسلمةعنها؛العقودالرسمٌةوالملخصات (1

 العقودوالنسخالتًٌسلمهاأعوانالتنفٌذالتابعونلمكاتبالضبط؛ (2

 العقودومحاضرالحراسوجمٌعالمستخدمٌنأواألعوانالذٌنلهمالحقفًتحرٌرمحضروالنسخالمسلمةعنها؛ (3

 توالنسخوالصورالمسلمةعنها؛عقودوأحكامالمحكمةوالشرطةالعادٌةوالمحاكموالمحكمٌنوالخبلصا (4

العقودالخاصةالصادرةعنقضاةالمحاكموكتابضبطهاوالعقودالصادرةعنالقضاةاآلخرٌنوالمسلمةإلىكتاباتالضبط (5

 النسخوالصورالمسلمةعنها؛وكذاكالمستخرجاتوأوالتًٌستلمهاكتابالضبط

 والصورالمسلمةعنهاأوالمبلؽة؛ألنسخأوالمدافعٌنلدىالمحاكمواعقودكتابالضبط (6

استشاراتومذكراتومبلحظاتوملخصاترجالالقانونوالمدافعٌناآلخرٌن؛ (7

والقرارات8 العقود ومستخرجات صور وجمٌع المواطنٌن إلً تسلم التً أو للتسجٌل الخاضعة اإلدارٌة السلطات عقود )

المواطنٌن؛السلطاتالمسلمةإلىوالمداوالتالخاصةبهذه

العقود؛ (عقودالسلطاتاإلدارٌةوالمإسساتالعمومٌةالخاصةبنقلالملكٌةواالنتفاعوالتمتعوالكفاالتالمتعلقةبهذه9

(العقودالعرفٌةالمبرمةبٌنالخواصونسخحساباتاإلٌراداتأوالتسٌٌرالخاص؛10

فً11 تفصل التً القضائٌة المجالس وقرارات عقود االستثناء( حالة عدا ما واألحكام العقود نسخ جمٌع وكذلك باإللؽاء الطعن

الصرٌحالمنصوصعلٌهفًالتشرٌعالساريالمفعول.

ؼٌرأنعقودالتوثٌقؼٌرالمعفٌةمنالتسجٌل،تخضعإلىرسمالطابعالمحددبالتعرٌفةالمقررةلنصؾالورقةمنالورقالعادي

،وٌتمذلكعلىسجلخاص؛ أعبله58بموجبالمادة

(كلالعقودواالتفاقٌاتوعقودالتؤمٌنوملحقاتهافًمجالالتؤمٌنوإعادةالتؤمٌن؛ 1مكرر11

11 رسم2مكرر عنها ٌستحق ال التً القضائً المجال فً تنفٌذها ونسخ الصادرة األحكام صور المخالفة، األحكام عدا ما )

التسجٌل؛

12 عامة وبصفة التً( أو المستعملة خاصة أو عمومٌة كانت سواء والصور والنسخ والمستخرجات والمحررات العقود جمٌع

ٌمكناستعمالهاكسندأوتقدمعلىسبٌلالتزامأومخالصةأوإثباتأوطلبأودفاع.

                                                           

منق.م29و1995منق.م/34،1993منق.م/40،1991منق.م/47،1990منق.م/47،1986منق.مت/8،1984منق.م/132و1979منق.م/66:معدلةبموجبالمواد58المادة 1
.2000/
.1995منق.م/35و1986منق.م.ت/9و1984منق.م/132و1979منق.م/66:معدلةبموجبالمواد60المادة 2
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:السجالت -ثانٌا 

النسخاألصلٌةوفهارسكتابالضبط؛(سجبلتالسلطةالقضائٌةحٌثتدونفٌهاالعقودالخاضعةللتسجٌلعلى1

وكذلك2 العامة باإلدارة عبلقة لها لٌست والتً بها الخاصة األشٌاء لتدوٌن تمسك التً والبلدٌة المركزٌة اإلدارات سجبلت )

فهارسأعوانها؛

ومذكراتهم؛(عقودونسخالموثقٌنوكتابالضبطوالمحضرٌنالقضائٌٌنومحافظًالبٌعوالموظفٌنالعمومٌٌن3

(سجبلتمكاتبالسفر؛4

(سجبلتشركاتالمساهمٌن؛5

(سجبلتالمإسساتالخاصةوالدورالخاصةللتربٌة؛6

(سجبلترجالاألعمالوالمدٌرٌنوالمسٌرٌنووكبلءالدائنٌنوالمقاولٌنفًاألشؽالوالتورٌدات؛7

وال8 السفن ومجهزي والتجار المصارؾ أصحاب سجبلت الصرؾ( وأعوان بالعمولة والوكبلء المصانع وأصحاب بائعٌن

والسماسرةوالعمالوالحرفٌون؛

(وبصفةعامةجمٌعالدفاتروالسجبلتوالنسخاألصلٌةللرسائلالتًمنطبٌعتهاتقدمإلىالقضاءوكدلٌلحسبالحالةوكذلك9

 1ت.المستخرجاتوالنسخوالصورالتًتسلممنهذهالدفاتروالسجبل

 2الحجمً. الطابع دفع القضائً،من التسجٌل لرسم  القضائٌة،الخاضعة  منالهٌئات الصادرة الوثائق تعفى:  مكرر  61  ادةلما

:إنالعقودالوحٌدةالتًٌجبأنتفهرسعلىورقمدموغفًالوالٌاتوالدائراتوالبلدٌات،هًالعقودالمعددةفً 62 المادة

المقطعالتاسع(.-،فً)الفقرةاألولىأعبله 61المادة

ٌخضععلىوجهالخصوصإلىالطابعالحجمً:: 63المادة 

(نسخةمننسختًالتصرٌحالذيٌجبعلىكلموظؾعمومًإٌداعهبمكتبالتسجٌلقبلأنٌشرعفًبٌععمومًوبالمزاد1

بمحضرعملٌةالبٌع؛ألشٌاءمنقولة،وتكونالنسخةالخاضعةللطابعهًالتًترفق

والرسوم2 المباشرة بالضرائب والمتعلقة اإلدارٌة( )الؽرفة القضائٌة المجالس ضبط كتابات إلى المكلفون ٌرسلها التً الطلبات )

المماثلة؛

(الحواالتالخاصةبالمطالباتالتًترفعأوتقدملصالحالؽٌرفٌماٌخصالضرائبالمباشرة؛3

اتالمجالسالقضائٌةالتًتبتفًالقضاٌااإلدارٌةوالصادرةبناءعلىالمطالباتالمتعلقةبالضرائب؛(الطعنفًقرار4

(اإلٌصاالتالمتعلقةبالمفاوضاتالخاصةبالبضائعالمودعةفًالمخازنالعامة؛5

بطالمحكمةعلىورقمدموغحسب(اإلنذاراتالموجهةقبلأيمطالبةقضائٌة،وٌتمتحرٌرهذهاإلنذاراتمنقبلكتابض6

التعرٌفةالخاصةبنصؾالورقةمنالورقالعادي؛

(الوكاالتالممنوحةمنقبلالدائنالحاجز؛7

أوراق8 على الوثائق هذه وتحرر بالضرائب، والمتعلقة الدائنٌن إلى الضبط كتاب ٌسلمها التً المراجعة جداول أو الحواالت )

؛52والورقةمنالورقالعاديوالمشارإلٌهافًالمادةحسبتعرٌفةنصؾالورقةأ

(شهاداتالحصصؼٌرالقابلةللتداولوالخاصة:9

بشركاتالكفالةالمشتركةالتًتكونقوانٌنهااألساسٌةمطابقةألحكامالتشرٌعالساريالمفعول،-أ

.الشركاتالتعاونٌةواتحاداتالشركاتالتعاونٌةللحرفٌٌن-ب

(شهاداتالحصصؼٌرالقابلةللتداولالخاصةبالشركاتالتعاونٌةلئلنتاج؛10

3(ملؽاة.11

(ملؽاة.12

(الطعونالمرفوعةأمامالمجلساألعلىفًقراراتالسلطاتاإلدارٌةلعدماالختصاصأوتجاوزالسلطة؛13

معاشات؛(الطعونفًالقراراتالمتضمنةرفضالتصفٌةأوضدتصفٌةال14

(الطعونالمرفوعةأمامالمجلساألعلىفًقراراتالمجالسالقضائٌةالتًتفصلفًالقضاٌااإلدارٌة؛15

(الطعونفًتجاوزالسلطةأوخرقالقانونالتًترفعفٌماٌخصالمعاشاتأمامالؽرفةاإلدارٌةالتابعةللمجلساألعلى.16

  (ملؽاة.17

                                                           

.2000منق.م/32و1984منق.م/132:معدلةبموجبالمادتٌن61المادة 1
.2015منق.م.ت/28مكرر:محدثةبموجبالمادة61المادة 2
.1986منق.م/71(:ملؽاةبموجبالمادة17و12،11)63المادة 3
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الطابعالمترتبعلىنسخالعرائضبوضعطوابعمنفصلةمنالنموذجالوحٌد.:ٌسددرسم 64المادة 

وٌلصقالعونالمنفذالتابعلكتابةالضبطالطوابععلىالهامشاألٌسرمنالصفحةاألولىمنأصلالعرٌضةوٌطمسهاقبلتبلٌػ

ن.منهذاالقانو55أينسخةوٌتمذلكضمننفسالشروطالمنصوصعلٌهافًالمادة

:ٌجبأنٌكونالورقالذيٌستعمللتحرٌرنسخةالعرائضمننفسنوعالورقأونصؾالورقةمنالورقالعادي 65المادة 

وأنتكونلهنفسالمقاٌٌس.52المشارإلٌهمافًالمادة

المست  66المادة  والنسخ العرٌضة أصل أسفل فً متمٌزة بصفة ٌذكروا أن الضبط كتاب على ٌجب وذلك: ٌلً، ما عنها خرجة

طبقاألحكامالتشرٌعالساريالمفعولالمطبقفًالمصارٌؾالقضائٌة:

عدداألوراقالمستعملةسواءلنسخاألصلأونسخالمستنداتالمبلؽة، (1

مبلػرسومالطابعالمستحقةبالنسبةلمقاٌٌسهذهاألوراق. (2

قٌمةالطو: 67المادة  التابعٌنالٌجوزفرضرسمٌفوقمبلؽه ابعالمسددةتنفٌذاألحكامالموادالسابقة،والٌمكنألعوانالتنفٌذ

لكتاباتالضبطأنٌطلبواوأنٌعملواعلىدفعرسمالطابعالمترتبعلىالنسخبعنوانالتسدٌد.

التنفٌذالتابعونلمكاتبالضبطمنهذاالقانون،التًٌرتكبهاأعوان66و64تثبتبمحضرالمخالفاتألحكامالمادتٌن:  68المادة 

 1وكتابالضبط.

اختصار،: 69المادة  وبدون ومقروءة واضحة المستندات أو والعقود األحكام لجمٌع التبلٌػ ونسخ العرائض نسخ تكون أن ٌجب

وإنعدداألسطرومقاطعالكلماتالتًٌجبأنتحتوٌهاالنسخستحددعندالحاجةبموجبمرسوم.

70المادة  من: تتراوح بؽرامة عنها ٌعاقب أعبله، إلٌه المشار المرسوم ألحكام االقتضاء وعند السابقة المادة ألحكام مخالفة كل

 دج.5.000إلى500

مكرر: 70المادة  ٌتم عندما وذلك الحجمً، الطابع رسم من المالٌة والمإسسات البنوك تعالجها التً التجارٌة األوراق تعفى

 ٌرمادي)فًشكلإلكترونً(.إعدادهافًشكلؼ

2تحددكٌفٌاتتطبٌقهذهالمادةبموجبقرارمنالوزٌرالمكلؾبالمالٌة.

 القسـم الرابع

 تعلٌمات وتحرٌمات مختلفة 

المحكومون:71المادة  وكذلك العمومٌٌن األعوان من وؼٌرهم الضبط لكتابات التابعون التنفٌذ وأعوان الموثقون ٌستعمل عندما

،ٌجبعلٌهمأنٌستعملواأوراقاتطابقالنوعالمحددبموجبقرارمنالمدٌر54افعون،الحقالممنوحلهمبموجبالمادةوالمد

العامللضرائب.

ؼٌرأنهٌجوزللموثقٌنوؼٌرهممنالموظفٌنالعمومٌٌن،أنٌدمؽواالرقأوٌعملواعلىدمؽهبالطرقؼٌرالعادٌةعندماٌكونون

 3.تعمالهفًحالةاس

إنالنسخالمصورةوجمٌعالنسخالمحصلعلٌهابوسٌلةتصوٌرٌةوالتًتستعمللتعوٌضالنسخأوالمستخرجاتأو:72المادة 

،تخضعلرسمطابعٌساويالرسمالمحصلعلىالمحرراتالمستنسخة. 69الصورالمشارإلٌهافًالمادة

قهذهالطوابعوتطمس،كماهوالشؤنبالنسبةلطابعاإلٌصاالت،منقبلموظؾوٌتمتسدٌدالرسمبلصقطوابعمنفصلة،وتلص

عمومًوفًالتارٌخالذيٌكتبفٌهعلىالورقةالعبارةالتًتجعلهارسمٌة.

تسلمالنسخالمستخرجةمندفترتسجٌلاألجانبإلىالمصرحٌنعلىشكلشهاداتالحالةالمدنٌةمقابلنفسالرسوم:73المادة 

مالمتنصالقوانٌنواللوائحخبلؾذلك.

أنٌحرروا:74المادة  قانونالتسجٌل، الذٌنٌحررونعقداعرفٌاخاضعاللتسجٌلفًأجلمحددبموجب األطراؾ ٌجبعلى

هذه وتبقى نفسه، العقد على الموجودة التوقٌعات نفس تحمل مدموغ ورق على منه ثانٌة التس نسخة بمكتب مودعة جٌلالنسخة

عندماٌتمذلكاإلجراء.

4ملؽاة.:75المادة 

                                                           

.1986منق.م/72:معدلةبموجبالمادة68المادة 1
 .2017منق.م./22:محدثةبموجبالمادة70المادة 2
 .1991منق.م/47:معدلةبموجبالمادة71المادة 3
 .2011منق.م/26:ملؽاةبموجبالمادة75المادة 4
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دجعندارتكابالمخالفاتالتالٌة:5.000إلى500:ٌحكمبؽرامةتتراوحمن76المادة   

 1(كلعقدأومحررعرفًخاصخاضعللطابعالحجمًوالمكتوبعلىورقؼٌرمدموغ.1

،(كلورقةاستعملتقبلإلصاقالطابععلٌهاوختمه2

.55(كلمخالفةألحكامالمادة3

وفًجمٌعالحاالتالمذكورةأعبلهٌدفعالمخالفونفضبلعنذلكرسومالطابع.

المرتكبةمنطرؾالموظفٌنالعمومٌٌن.72و71و55تثبتبمحضركلمخالفةلؤلحكامالسابقةوللمواد

 الباب الثالث

 لتداولطابع األوراق القابلة للتداول وغٌر القابلة ل 

 م األولـالقس

 األوراق الخاضعة للطابع 

األوراق77المادة  وجمٌع الدفع وأوامر الصرؾ وأذونات الرجوع وسفاتج المكتوبة" "األوامر للحامل أو ألمر السندات إن :

وكذ والنسخ الثالثة أو الثانٌة للمرة المسحوبة السفاتج وحتى التجارة أو للتداول القابلة األخرى فًوالسندات المعدة السفاتج لك

الجزائروالقابلةللتسدٌدخارجالجزائر،تخضعلرسمالطابعنظراللمبالػوالقٌموذلكمعمراعاةاالستثناءاتالمنصوصعلٌهافً

86.2و 80المادتٌن

إلىالطابعالنسبًمثلماهوإناألوراقوالسنداتؼٌرالقابلةللتداولوالحواالتذاتأجلأوالتًتدفعحاال،تخضع:78المادة 

مستعملفًالسنداتألمروالسفاتجوؼٌرهامناألوراقالقابلةللتداول.

المادتٌن:79المادة  فً علٌه المنصوص النسبً الطابع لرسم وجمٌع78و77تخضع والتفوٌضات والسندات األوراق أعبله،

اوالتًتسمحبنقلأموالمنمكانإلىآخر.الحواالتؼٌرالقابلةللتداولمهماكانشكلهاأوتسمٌته

وٌطبقهذاالتدبٌرعلىالمحرراتالمذكورةأعبلهوالمكتتبةفًالجزائروالقابلةللدفعبهاأوالعكس.

م:إنالسفاتجالمسحوبةللمرةالثانٌةأوالثالثةأوالرابعةٌمكنأنتكتبعلىورقؼٌرمدموغ،دونأنتتطلبرسو80المادة 

الطابعوالؽرامة،شرٌطةأنتكونمرفقةباألولىالمدموؼةبصفةقانونٌةأومإشرعلٌهامنأجلالطابع.

على للحصول والمخصصة التداول قٌد هً بالتً مرفقة ؼٌر الطابع، أجل من علٌها المإشر أو المدموؼة األولى، كانت وإذا

الطابعدائماعلىهذهاألخٌرةوذلكتحتطائلةالعقوباتالمنصوصعلٌهاالتظهٌرات.ٌجبأنٌكونالطابعأوالتؤشٌرمنأجل

فًهذاالباب.

إناألوراقاآلتٌةمنبلدأجنبًلمٌطبقفٌهبعدرسمالطابع،والقابلةللتسدٌدفًالجزائر،تخضعللطابعأوالتؤشٌر: 81المادة 

لصتها.منأجلالطابعقبلأنٌجريتداولهاأوقبولهاأومخا

أو 82المادة  المقبولة أو المظهرة أو والمتداولة أجنبً بلد إلى أجنبً بلد من المسحوبة األوراق الطابع لرسم كذلك تخضع :

المحصلةفًالجزائروذلكطبقاألحكامالقوانٌنواألنظمةالجاريبهاالعمل.

 القسـم الثانً

 تعرٌفة الرسوم

دجسعرالرسمالنسبًللطابعالمطبق 100دجأوجزءمن 100د.جلكل0,50النسبًللطابعبـتحددتعرٌفةالرسم:  83المادة 

على:

(السفاتجوالسنداتألمرأوللحاملوؼٌرهامنالسنداتواألوراقالقابلةللتداولأوللتجارة؛1

(األوراقوالسنداتؼٌرالقابلةللتداول؛2

دجكلمانتجمن100تؼٌرالقابلةللتداولمهماكانشكلهاوتسمٌتها.ؼٌرإنهٌتمتطبٌقحققدره(التفوٌضاتوجمٌعالحواال3

                                                           

 .1986منق.م/73:معدلةبموجبالمادة76المادة 1
 .2000منق.م/31و1986منق.م/74:معدلةبموجبالمادتان77المادة 2
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 1تطبٌقالجدولأعبلهمبلػأقل.

األوراقالقابلةللتداولأوللتجارة: 84المادة  للحاملوالحواالتوسفاتجالرجوعوؼٌرهامن تخضعالسفاتجوالسنداتألمرأو

ب من فًالمسحوبة المحدد الطابع لحق العمل، الجاريبها واألنظمة للقوانٌن الجزائرطبقا فً والمتداولة أجنبً بلد إلى لدأجنبً

  83.2المادة

أنٌعملعلىتؤشٌرهامنأجلالطابع83ٌجبعلىمنٌحصلمنمكتتبعلىورقةؼٌرمدموؼةطبقاللمادة: 85المادة  ،

رٌخهاأوقبلانقضاءاألجلإذاكانلهذهالورقةأقلمنخمسةعشرٌوماوفًجمٌعالحاالتقبلخبللالخمسةعشرٌومامنتا

كلعملٌة.

وتخضعهذهالتؤشٌرةمنأجلالطابعإلىرسمٌساويثبلثةأضعاؾالرسمالذيكانٌمكنأنٌطلبإذاتمتسدٌدهبصفةمنتظمة

ؾ.وٌضاؾإلىمبلػالورقةبالرؼممنكلشرطمخال

وتطبقأحكامالمقطعٌنالسابقٌنعلىالسفاتجوالسنداتألمروؼٌرهامناألوراقالمكتتبةفًالجزائروالقابلةللتسدٌدخارجهامن

دونالمساسبالقوانٌنواألنظمةالجاريبهاالعمل.

نؼٌرمخالفةللقوانٌنواألنظمةالجاريبهاالتخضعاألوراقالتجارٌةالمكتوبعلٌهامنذإنشائهاعبارةتعٌٌنالموط:   86المادة

دج. 100العمل،فًمإسسةللقرضأوفًمكتبللصكوكالبرٌدٌة،التخضعإاللرسمطابعقدره

،تستفٌدمننفس 82و 81وإناألوراقالمسحوبةخارجالجزائروالتًٌمكنأنٌطبقعلٌهارسمالطابعالنسبًطبقاللمادتٌن

طةأنتكون،فًالوقتالذيتصبحالضرٌبةواجبةاألداءفًالجزائر،متضمنةعبارةتعٌٌنالموطنتتماشىمعأحكامالنظامشرٌ

 3المقطعالسابق.

 القسـم الثالث 

 كٌفٌات التحصٌل

لم:   87المادة  أجنبً بلد من الصادرة أو الجزائر فً المنشؤة التجارٌة األوراق له تخضع الذي الطابع رسم بعدإن فٌه ٌطبق

الطابع،ٌمكنأنٌستخلصبواسطةوصلٌسلمبقباضةالضرائب.

4تحددكٌفٌاتاستعمالالطوابعالمنفصلة،عنداالقتضاء،عنطرٌققرارمنالمدٌرالعامللضرائب.

لتحرٌر:  88المادة  ٌخصصونها التً األوراق ٌدمؽوا أن الطابع، رسم تسدٌد قصد للمكلفٌن، أٌضا التجارٌةٌرخص األوراق

بالطرٌقةؼٌرالعادٌةوذلكتحتإشراؾإدارةالتسجٌلبواسطةعبلماتخاصة.

والتًألصقعلٌهاطابعمنفصلأوألصقعلٌهاطابعمنفصل 78تعتبرؼٌرمدموؼةاألوراقالمشارإلٌهافًالمادة:  89المادة 

مستعملبعد.

الجزا األحكام فإنجمٌع األحكامالخاصةبالعقودأوالوثائقأوالمحرراتؼٌرالمدموؼة،ٌمكنأنونتٌجةلذلك، ئٌةوؼٌرهامن

 تطبقعلٌها.

 القسـم الرابع

 العقوبات 

دج.5.000إلى 500ٌعاقبعلىكلمخالفةألحكامهذاالباب،بؽرامةتتراوحمن: 90المادة 

لقانون.منهذاا107وتعاٌنالمخالفاتطبقاألحكامالمادة

فإنالؽرامةالمتراوحةبٌن وعندماترتكبالمخالفاتنتٌجةعدمالدفعالكلًأو األداء، للضرٌبةالواجبة 5.000و500الجزئً

دج،تكونمستحقةبالتضامنبٌنجمٌعاألطراؾبالنسبةلكلمحررؼٌرمدموغأوناقصالدمؽة.

 5سومالطابع.وٌدفعالمخالفون،زٌادةعلىذلكوبالتضامنر

أع   بله،بالتض   امنعل   ىالمكتت   بأوالقاب   لأوالمس   تفٌدأو 90ادةلم   الؽرام   ةالمنص   وصعلٌه   اف   ًاقطب   ت:91الماااادة 

المظه    راألولللورق    ةؼٌ    رالمدموؼ    ةأوؼٌ    رالمإش    رعلٌه    ام    نأج    لالط    ابعوذل    كف    ًحال    ةمخالف    ةأحك    امالم    واد

                                                           

 2000منق.م/29و1986منق.م./75:معدلةبموجبالمادتٌن83المادة 1
 .2000منق.م/29و1986منق.م/76:معدلةبموجبالمادتٌن84المادة 2
 .2000منق.م/29و1986منق.م/77:معدلةبموجبالمادتٌن86المادة 3
 .1998منق.م/30و1996منق.م/101:معدلةبموجبالمادتٌن87المادة 4
 .2000منق.م/31:معدلةبموجبالمادة90المادة 5
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.86و85، 77،81

وفضبلعنتطبٌقالمقطعأعبله،عنداالقتضاء،فإنأولالمظهرٌنالمقٌمبالجزائر 81المشارإلٌهافًالمادةوبالنسبةلؤلوراق

أوالحامل،عندعدموجودتظهٌرفًالجزائر،تطبقعلٌههذهالؽرامةبالتضامنمعالمخالفٌناآلخرٌن.

مناألوراقالمكتتبةفًالجزائروالقابلةللتسدٌدفًخارجالجزائر.تطبقاألحكامالسابقةعلىالسفاتجوالسنداتألمروؼٌرذلك

،بالتضامنعلىالمكتتبوالمتنازلاألولوذلكفًحالةالمخالفةأعبل 90تطبقالؽرامةالمنصوصعلٌهافًالمادة: 92المادة 

. أعبله78ةالتًتخصاألوراقأوالسنداتؼٌرالقابلةللتداولوالمشارإلٌهافًالماد

: 93المادة  المادة فً علٌها المنصوص الؽرامة حالةأعبل 90تطبق فً وذلك الحامل أو المستفٌد أو المكتتب على بالتضامن ،

 أعبله.79المخالفةالتًتخصاألوراقأوالسنداتؼٌرالقابلةللتداولوالمشارإلٌهافًالمادة

1ملؽاة.:  94المادة  

للمواد:  95المادة وفقا الطابع أجل من علٌها مإشرة ؼٌر أو مدموؼة ؼٌر سفتجة حامل  81إن 83، ال أعبله، 86و 85،

الطابع رسوم استخبلص ٌتم حتى اآلخرٌن، والملتزمٌن والمظهرٌن الساحب ضد القانون له منحه طعن أي ٌمارس أن ٌستطٌع

والؽراماتالمستحقة.

 دفع حٌن إلى أٌضا، األوراقوتوقؾ جمٌع فً الحامل حق من هً التً الطعون ممارسة المستحقة، والؽرامات الطابع رسوم

األخرىالخاضعةللطابعوؼٌرالمدموؼةأوؼٌرالمإشرعلٌهامنأجلالطابعطبقالنفسالموارد.

وجمٌعالشروطالمخالفةتكونباطلة.

2:ملؽاة.96المادة 

شخصوكلمإسسةعمومٌةتحصٌلاألوراقالتجارٌةأوؼٌرهامنالقٌماألخرىالمشارإلٌهافًٌحظرعلىكل:  97المادة 

ؼٌرالمدموؼةأوؼٌرالمإشرعلٌهامنأجلالطابعأوأنتعملعلىتحصٌلهالحسابهاأولحسابالؽٌرولوأدىذلك 79المادة

إلىعدماكتسابها.

اتفاقٌ 98المادة  أو إشارة كل إن ؼٌر: بؤوراق تتعلق كانت إذا باطلة تكون خارجه، أو السند على سواء نفقة بدون للرجوع ة

مدموؼةأومإشرعلٌهامنأجلالطابع.

من:99المادة  المواد أحكام  95تطبق والقابلة98إلى الجزائر فً المكتتبة األوراق من وؼٌرها ألمر والسندات السفاتج على

للتسدٌدخارجالجزائر.

 الباب الرابع

 طابع المخالصات

 ألولاالقسـم  

 تعرٌفات –عمومٌات  

إعدادهابصفةعرفٌةوالمتضمنةأوال:  100المادة أنواعهاسواءكانتموقعةأوؼٌرموقعةالتًتم :تخضعالسنداتبمختلؾ

) بدٌنار حصته تحدد طابع، لرسم المدفوعة المبالػ أو التسدٌدات إثبات أو د 1إبراء من قسط كل عن من 100ج( جزء أو دج

 3دج.2.500دجأوٌفوق 5دج،دونأنٌقلالمبلػالمستحقمن 100القسطمن

دج. 20الٌطبقهذاالحقعلىالمبالػالتًالتفوق

د.ج: 20تخضعلرسمطابعمخالصةموحدقٌمته-ثانٌا

مخالصةالسنداتأوالقٌمأواألشٌاء،باستثناءاإلٌصاالتالمتعلقةبالصكوك(الوثائقالتًهًبمثابةإٌصالمحضوتسدٌدأو1

المقدمةللتحصٌل،

(اإلٌصاالتالتًتثبتإٌداعانقدٌاتملدىمإسسةأولدىشخصطبٌعً.2

                                                           

 .2011نق.م/م26:ملؽاةبموجبالمادة94المادة1
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبائٌة(.2011منق.م/24:ملؽاةبموجبالمادة96المادة2
ق.م/36و2002منق.م./27،2000منق.م.ت/2،2000منق.م./29و1996منق.م/63،1994منق.م/59،1993منق.م/41،1986منق.م/78:معدلةبموجبالمواد100المادة3

2003. 
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:ٌستحقالرسمبالنسبةلكلعقدأوإٌصالأومخالصةأوإبراء. 101المادة 

أعبله. 100فًالمادة النسبةللعقودالعرفٌةالتًالتتضمنأحكاماأخرىؼٌراألحكامالمحددةوالٌطبقهذاالرسمإالب

،إٌصاالتالمخالصةمنأينوعكانتالتًٌعطٌهاأوٌتلقاها 100:تعفىمنحقالطابعالمنصوصعلٌهفًالمادة 102المادة 

 ٌطبق ال التدبٌر هذا أن ؼٌر العمومٌون، والدواوٌنالمحاسبون للهٌئات الخاضعٌن المحاسبٌن أو المحاسبٌن األعوان على

والمإسسةالعمومٌةذاتالطابعالصناعًأوالتجاريوالذٌنٌظلونخاضعٌنللنظامالجبائًالتابعللقانونالعام.

 ٌكونإلزامٌا.وأنتسلٌمإٌصاالتالمخالصةفًالحاالتالمشارإلٌهافًالمقطعالسابق،ال

1تعفىأٌضامندفعحقالطابعحقوقالدخولإلىحدائقالحٌواناتوالمتاحؾ.و

القسـم الثانً

 طرق التحصٌل

ٌمكنتسدٌدرسمطابعالمخالصةبإلصاقطابعمنفصل.:  103المادة

النظام هذا ألحكام مخالفة كل على وٌعاقب المنفصلة، الطوابع إستعمال وكٌفٌات شكل مرسوم بموجب تتراوحوٌحدد بؽرامة ،

  2دج. 5.000إلى 500من

العناصر: 104المادة  ولجمٌع للؽرامة نظرا ٌحدد المرور، شرطة مخالفات ٌخص فٌما األداء مستحق ٌكون الذي المبلػ إن

المحصلةلصالحالخزٌنة.

تعتبرؼٌرمدموؼة::  105المادة 

1 بها ألصق التً المحررات أو الوثائق أو العقود به( الجاري التشرٌع فً علٌها المنصوص الشروط توفر دون منفصل طابع

العملأوالتًألصقبهاطابعمستعملمنقبل.

101.3و100(العقودأوالوثائقأوالمحرراتالتًألصقبهاطابعمنفصلخارجالحاالتالمنصوصعلٌهافًالمادتٌن2

 القسـم الثالث

 المتابعات –ت العقوبا -المدٌنون بالرسوم  

منهذاالقانونٌعاقبعلٌهابؽرامة: 101و100،19إنكلمخالفةألحكامالمواد:  106المادة 

دجأوٌساوٌه. 50.000إذاكانمبلػالرسومالمتملصمنهاٌقلعن،%10-

دجأوٌساوٌه.200.000ٌقلعندجو 50.000إذاكانمبلػالرسومالمتملصمنهاعنكلسنةمالٌةٌزٌدعن،%15-

دج. 200.000إذاكانمبلػالرسومالمتملصمنهاٌزٌدعن،25%-

علىكلالحقوق. 100%فًحالةاستعمالطرقتدلٌسٌةتطبقؼرامةبنسبة

طابع.وتستحقهذهالؽرامةعنكلعقودأومحرراتأوإٌصاالتأوإٌراداتعنكلعملٌةلمٌسددمنهارسمال

4دج. 500إنالحداألدنىلتطبٌقهذهالؽرامةهو

5ملؽٌتان.: 108و 107المادتان 

 6الباب الخامس

 طابع اإلعالنات

 القسـم األول

 أحكام عامة 

 7ملؽاة.: 109المادة  

                                                           

 .2008منق.م.ت/16:معدلةبموجبالمادة102المادة1
.2000منق.م/31:معدلةبموجبالمادة103المادة2
.1985/منق.م135:معدلةبموجبالمواد105المادة3
.1996منق.م/66و1988منق.م./76:معدلةبموجبالمادتٌن106المادة4
)تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبائٌة(.2011منق.م/24:ملؽٌتانبموجبالمادة108و107المادتان5
.2000منق.م/33(:ملؽاةبموجبالمادة124إلى109البابالخامس)الموادمن6
.2000منق.م/33وملؽاةبموجبالمادة1990منق.م/25ومعدلةبموجبالمادة1986منق.م.ت/10ومعادإحداثهابموجبالمادة1983منق.م/126:ملؽاةبموجبالمادة109ةالماد7
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 القسـم الثانً

 اإلعالنات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة بالٌد 

1.:ملؽاة110المادة 

2:ملؽاة.115إلى  111المواد من 

 القسم الثالث

 اإلعالنات على الورق المهٌأ أو المحمً  

 

3ملؽاة. :116المادة 

4.ٌتان:ملؽ118 و 117المادتان 

 القسم الرابع 

 اإلعالنات المدهونة 

5:ملؽاة.  119المادة 

6:ملؽاة.120المادة 

 القسـم الخامس

لف اإلعالنات المشار إلٌها أعالهالقواعد المشتركة لمخت 

 :ملؽاة. 121المادة

 لسادس لقسـم ا ا

  إلعالنات الضوئٌة ا

7:ملؽاة.122المادة 

 8ملؽاة.: 124و 123المادتان

9:ملؽاة. 127إلى 125المواد من 

 الباب السادس

 طابع عقود النقل

 القسـم األول 

 اعً المسلمة للمقٌمٌن عن الرحالت الدولٌةالرسم المطبق على عقود النقل الفردي أو الجم 

فً 1  128-المادة  المقٌمة الجماعات أو لؤلفراد كانت، صفة بؤي المسلمة، الجماعٌة أو الفردٌة المسافرٌن نقل تذاكر تخضع :

الترابالجزائريوالمتوجهٌنإلىخارجالوطنلرسمتحددتعرٌفتهكماٌؤتً:

لبحري.د.جبالنسبةللنقلا1.000-

د.جبالنسبةللنقلالجوي.1.500 -

الرسمجزافٌابمبلػ الخارجعنطرٌقالبرأوالسككالحدٌدٌة،،د.جلكلمسافرٌحملجوازسفر1.000وٌحددهذا ٌتجهنحو

 الحاملٌن المواطنٌن الباستثناء بالبلدٌات اإلقامة المجاورة،حدودٌةلشهادة البلدان إلى توجههم مٌزانٌةٌوجه.عند إلى الرسم هذا

.الدولة

                                                           

.2000منق.م/33وملؽاةبموجبالمادة1989منق.م/28ومعدلةبموجبالمادة1986منق.م.ت/10ومعادإحداثهابموجبالمادة1983منق.م/126ملؽاةبموجبالمادة :110المادة1
.2000منق.م/33وملؽاةبموجبالمادة1986منق.م.ت/10ومعادإحداثهابموجبالمادة1983منق.م/126:ملؽاةبموجبالمادة115إلى111الموادمن2
.2000منق.م/33وملؽاةبموجبالمادة1989منق.م/28ومعدلةبموجبالمادة1986منق.م.ت/10ومعادإحداثهابموجبالمادة1983منق.م/126:ملؽاةبموجبالمادة116المادة3
.2000منق.م/33المادةوملؽٌتانبموجب1986منق.م.ت/10ومعادإحداثهمابموجبالمادة1983منق.م/126:ملؽٌتانموجبالمادة118و117المادتان4
.2000منق.م/33وملؽاةبموجبالمادة1989منق.م/28ومعدلةبموجبالمادة1986منق.م.ت/10ومعادإحداثهابموجبالمادة1983منق.م/126ملؽاةبموجبالمادة :119المادة5

.2000منق.م/33وملؽٌتانبموجبالمادة1986منق.م.ت/10ومعادإحداثهمابموجبالمادة1983نق.م/م126:ملؽٌتانبموجبالمادة121و120المادتان6
وملؽاة1993منق.م/43و1989/منق.م28و1987منق.م/42ومعدلةبموجبالمواد1986منق.م.ت/10ومعادإحداثهابموجبالمادة1980منق.م/57ملؽاةبموجبالمادة:122المادة7

.2000منق.م/33بموجبالمادة
.2000منق.م/33وملؽاةبموجبالمادة1986منق.م.ت/10ومعادإحداثهابموجبالمادة1980منق.م/57:ملؽاةبموجبالمادة124و123المادتان8
1980منق.م/57دة:ملؽاةبموجبالما127إلى125منادوالم9
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تحددكٌفٌةالتحصٌل،عنداالقتضاء،عنطرٌققرارمنالوزٌرالمكلؾبالمٌزانٌة.

.ى(ملؽ2

 ملؽى. (3

(ٌدفعهذاالرسمإلىالخزٌنةكلثبلثةأشهروٌدفعأٌضاالفائضالمحتملعنتحصٌلهذاالرسمحسبنفسالشروط.4

رعقدمنعقودالنقل،ٌسددكذلكالرسمذيالحقمنطرؾالقائمبالنقل.(فًحالةتسدٌدسع5

كل6 عن المستحقة القٌمة ضعؾ قدرها بؽرامة السابقة لؤلحكام مخالفة كل على ٌعاقب المستحق، الرسم بدفع اإلخبلل دون )

تحصٌللهذاالرسم.

الخزٌنةللحصةالمكملةللرسممنطرؾالقائمبالنقل.وتطبقهذهالؽرامةحتىفًحالةنقصالتحصٌلوالدفعالمإخرإلى

(تتولىإدارةالضرائبوإدارةالجمارككلواحدةفٌماٌعنٌهابمراقبةقبضالرسموتحصٌله.7

 1(تحددكٌفٌاتتطبٌقاألحكامالسابقةبموجبقرارمشتركبٌنوزٌرالمالٌةووزٌرالنقلوالصٌدالبحري.8

 القسـم الثانً

 بع عقود النقلطا

د.ج.500تخضعكلتذكرةشحنتعدبمناسبةنقلعنطرٌقالبحر،إلىرسمطابعقدره: 129المادة 

2ٌقلصهذاالرسمبمقدارالنصؾبالنسبةلئلرساالتعنطرٌقالمبلحةالصؽرىمنمٌناءجزائريإلىمٌناءجزائري.

ج،تخضعقبلأياستعمالفًالجزائرإلىرسومالطابعالمساوٌةإلىرسومالطابعإنتذاكرالشحناآلتٌةمنالخار: 130المادة 

الموضوعةعلىتذاكرالشحنالمحدثةفًالجزائرمالمتنصالقوانٌنوالتنظٌماتالجاريبهاالعملخبلؾذلك.

األدا: 131المادة  الواجبة الرسوم فإن الجزائر، فً المحدثة الشحن تذاكر ٌخص المحررة،فٌما األصلٌة النسخ لكل بالنسبة ء

تستخلصبصفةكلٌةعلىاألصلالمخصصتسلٌمهلربانالسفٌنة.

وهذالتحلمحل 129ؼٌرأنهٌحصلعنهذااألصل،رسمأدنىٌساويأربعةأضعاؾرسمالطابعالمنصوصعلٌهفًالمادة

ةبصفةقانونٌة.الرسومالواجبةاألداءعلىالنسخاألصلٌةاألربعةالمقرر

األصلٌةالمخصصةللربان،ٌحصلرسمٌساويثبلثة األصلٌةفًالنسخة وفًحالةماإذالمتتماإلشارةإلىالعددالكلًللنسخ

المادة. أضعاؾالرسمالمحددفًالمقطعاألولمنهذه

المستح132المادة  الرسوم فإن الخارج، من اآلتٌة الشحن تذاكر ٌخص فٌما بصفة: تستخلص الممثلة األصلٌة النسخ كل عن قة

كلٌةعلىالنسخةاألصلٌةالموجودةبٌنٌديالربان.

هذه عن ٌحصل أنه  ؼٌر المادة فً علٌه المنصوص الطابع رسم ضعؾ ٌساوي أدنى رسم األصلٌة، محل129النسخة لٌحل

المخصصةلمتسلمالبضاعة.الرسومالواجبةاألداءعلىتذكرةشحنالربانوعلىتذكرةالشحن

:إنرسومالطابعالخاصةبتذاكرالشحنٌمكنأنتستخلصعنطرٌقإلصاقإماطوابعمنفصلةوإمابصمةالطابع133المادة 

3بالطرٌقةؼٌرالعادٌة.

و المقررة. الرسوم تسدٌد فً المستعملة المنفصلة الطوابع استعمال شروط المالٌة وزٌر من قرار القراروسٌحدد لهذا مخالفة كل

د.ج. 5.000إلى 500ٌعاقبعلٌهابؽرامةتتراوحمن

د.ج، 5.000إلى 500إنكلتذكرةشحنمحدثةفًالجزائروؼٌرمدموؼة،تترتبعنهادفعؼرامةتتراوحمن: 134المادة 

أ المخالفات وٌعاٌن ومرسلها السفٌنة ومجهز والربان الشاحن بالتضامن مإهلٌسددها عون قبل ومن والضرائب الجمارك عوان

 4لتحرٌرمحضرفًمادةالطابع.

تذاكر: 135المادة  الخروج، أو الدخول عند سواء الجمارك أعوان إلى ٌقدموا أن واألجنبٌة، الجزائرٌة ربابنةالسفن ٌجبعلى

                                                           

34و2003منق.م/37و2000ممنق.م./31و1996منق.م2و29و1993منق.م./43،1989منق.م./30،1986منق.م../79،1983منق.م./116:معدلةبموجبالمواد128المادة1
.2021منق.م./ 33و2020منق.م./34

 .2000منق.م./29و1993منق.م./44،1986منق.م.ت/11،1984منق.م./1321983منق.م./1979،116منق.م/67المواد:معدلةبموجب129المادة2
.2000منق.م/31:معدلةبموجبالمادة133المادة3
.2015منق.م/25و2000منق.م/31:معدلةبموجبالمادتٌن134لمادةا4
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الشحنالتًٌجبعلٌهمأنٌحملوهامعهم.

1دج. 5.000إلى500علٌهابؽرامةتتراوحمنوكلمخالفةلهذاالتدبٌر،ٌعاقب

القسم الثالث

ووثائقها التً تسلمها اإلدارة البحرٌةحقوق الطابع على سندات المالحة البحرٌة 

طابعمكرر 135المادة  رسم تحصٌل على والوثائق السندات البحري والصٌد البحرٌة بالمبلحة المكلفة اإلدارات تسلٌم ٌتوقؾ :

واسطةإٌصالٌسلمإلىقباضةالضرائبحسبطبٌعةالعقدكماٌؤتً:جبائًب

دج. 1.000.............................................عقدجزأرةسفٌنة..................................-

دج.500............................................................جدولالطاقم............................-

دج.50.......................................................المضاؾإلىجدولالطاقم.................-

دج.300..........................................................السندالقانونًألمنالسفن...............-

دج.600.….............................................بلحةالبحرٌة............................دفترالم-

دج.600.…شكلطابعقدره ٌترتبعلىتسلٌمنسخةأخرىمندفترالمبلحةالبحرٌةدفعرسمفً-

دج. 400.…………………………………………………………….رخصةالنزهة-

دج.200....……طابعقدره سخةأخرىمنرخصةالنزهةدفعرسمفًشكلٌترتبعلىتسلٌمن-

دج.200...............................................................بطاقةالمرور)سفنالنزهة(........-

دج. 100…شكلطابعقدره ٌترتبعنتسلٌمنسخةثانٌةمنبطاقةسٌر)سفٌنةالنزهة(دفعرسمفً-

دج. 500...ٌترتبمنتسلٌمأوتجدٌدرخصةالصٌدالبحريفًأعماقالبحاردفعرسمطابعبمبلػ-

دج. 300............................................كراسةالصٌدالبحريالمهنًقدرها................-

سفٌنةالصٌدالبحريالمهنًلدفعرسمطابعٌحددكماٌؤتً:ٌخضعتسلٌمإدارةالصٌدالبحريجدولطاقمال-

دج،بالنسبةللسفنالصؽٌرةالتًتمارسالصٌدالبحريالحرفً، 100*

2دج،بالنسبةللفئاتاألخرىمنسفنالصٌدالبحري.500*

عامللضرائب.تحددكٌفٌاتاستعمالالطوابعالمنفصلة،عنداالقتضاء،عنطرٌققرارمنالمدٌرال

طبٌعة2مكرر 135المادة  حسب قٌمته تحدد جبائً طابع شكل فً تحصٌل على البحري األمن شهادات و وثائق تسلٌم ٌتوقؾ :

العقدكماٌلً:

 دج200.................................................شهادةالمبلحة................................ -

 دج100............................................................................شهادةأعواناألمن -

  3دج.150.................................................النسخالثانٌةللشهادات........................ -

 الباب السابع

 طابع جوازات السفر 

ٌخضع136المادة      آالؾ  ستة  قدره طابع  لرسم  ،لصبلحٌته  قانونٌة  فترة  لكل  الجزائر  فً  سلّمالم السفر  جواز :

 (12.000  ئريدٌنارجزاألؾ  عشرة  اثنً  بلػبم  الرسم  هذا  ٌحدد والنفقات،  كل  تؽطً ) دج  (6.000 جزائري دٌنار

 .صفحة 48 المتضمن  السفر  لجواز  بالنسبة )  دج

                                                           

.2000منق.م/31:معدلةبموجبالمادة135المادة1
 .1998منق.م/30و26،1996منق.م./101،1995منق.م./36ومعدلةبموجبالمواد1994منق.م./60مكرر:محدثةبموجبالمادة135المادة2
 .1998منق.م/27:محدثةبموجبالمادة2مكرر135المادة3
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ب السفر جواز إصدار )ٌتم خمسة أجل فً السرٌع، اإلجراء حسب باألمر، المعنً طلب على تارٌخ5ناء من أقصى، كحد أٌام )

دٌنارجزائري) ألؾ للدفترالمتضمن25.000إٌداعالطلب،وذلكمقابلدفعحقطابعقدرهخمسةوعشرون 28دج(بالنسبة

حة.صف48دج(للدفترالمتضمن60.000وستونألؾدٌنارجزائري)،صفحة

السفر جواز ضٌاع حالة آالؾ،فً عشرة قدره رسم تحصٌل جدٌد، سفر جواز على الحصول على جزائ ٌترتب ريدٌنار

ئً،وذلكفضبلعنحقالطابعالمفروضحسبنوعالوثٌقة.دج(،فًشكلطابعجبا10.000)

دٌنارجزائريٌخضعإصدارجوازالسفرالمسلّمفًالجزائرللقّصر،لرسمطابعقدرهثبلثةآال دج(بالنسبةلجواز3.000) ؾ

48دج(بالنسبةلجوازالسفرالمتضمن6.000) صفحة،وٌحددهذاالرسمبمبلػستةآالؾدٌنارجزائري28السفرالمتضمن

صفحة.

) خمسة أجل فً السرٌع، اإلجراء حسب للقّصر، السفر جواز إصدار الطل5ٌتم إٌداع تارٌخ من أقصى، كحد أٌام، ذلك( و ب،

صفحة،وثبلثونألؾدٌنار28دج(بالنسبةللدفترالمتضمن12.000مقابلدفعحقطابعقدرهاثناعشرألؾدٌنارجزائري)

صفحة.48دج(بالنسبةللدفترالمتضمن30.000جزائري)

رسم تحصٌل للقّصر، بالنسبة جدٌد سفر جواز على الحصول على ٌترتب السفر، جواز ضٌاع حالة دٌنارفً آالؾ خمسة قدره

دج(،فًشكلطابعجبائً،وذلكفضبلعنحقالطابعالمفروضحسبنوعالوثٌقة.5.000جزائري)

مندفعحقالطابعالمنصوصعلٌهفًهذهالمادة،جوازالسفرالمسلّمللموظفٌنالمسافرٌنفًمهمةإلىالخارج،وكذا وٌعفى

ٌمًالجنسٌة.وثائقالسفرالمسلّمةلبلجئٌنأوعد

تدفعهذهالرسومبواسطةوصللدىقابضالضرائب.

) جزائري دٌنار ثمانمائة مبلػ أعبله800ٌخصص المذكور الطابع حق من التخصٌص،دج( لحساب رقم 302-069الخاص

 1الذيعنوانه"الصندوقالخاصللتضامنالوطنً".

لٌةالجزائرٌةالمقٌمةفًالخارجلحقطابعٌعادلمبلػستةآالؾدٌنارٌخضعإصدارجوازالسفرألفرادالجا:  مكرر 136 المادة

دج(،حسبأسعارصرؾالدٌنارمقابلالعمبلتاألجنبٌة.6.000جزائري)

) جزائري دٌنار ألؾ عشر اثنً بمبلػ الرسم هذا األجنبٌة،12.000وٌحدد العمبلت مقابل الدٌنار صرؾ أسعار حسب دج(،

صفحة.48فرالمتضمنبالنسبةلجوازالس

(5ٌتمإصدارجوازالسفربناءعلىطلبأفرادالجالٌةالجزائرٌةالمقٌمٌنفًالخارج،حسباإلجراءالسرٌع،فًأجلخمسة)

عحقطابعٌعادل،حسبأسعارصرؾالدٌنارمقابلالعمبلتاألجنبٌة،فأٌام،كحدأقصى،منتارٌخإٌداعالطلبوذلكمقابلد

خمسة )مبلػ جزائري دٌنار ألؾ 25.000وعشرٌن المتضمن للدفتر بالنسبة جزائري28دج( دٌنار ألؾ وستٌن صفحة،

صفحة.48دج(للدفترالمتضمن60.000)

جزائري دٌنار آالؾ عشرة قدره رسم تحصٌل جدٌد، سفر جواز على الحصول على ٌترتب السفر، جواز ضٌاع حالة فً

دٌنارمقابلالعمبلتاألجنبٌة،وذلكفضبلعنحقالطابعالمفروضحسبنوعالوثٌقة.دج(،حسبأسعارصرؾال10.000)

الجزائرٌةالمقٌمةبالخارج الجالٌة إصدارجوازالسفرللقّصروالطلبةمنأفراد دٌنار،ٌخضع آالؾ طابعٌعادلمبلػثبلثة لحق

بٌة.دج(؛حسبأسعارصرؾالدٌنارمقابلالعمبلتاألجن3.000جزائري)

) جزائري دٌنار آالؾ ستة بمبلػ الرسم هذا األجنبٌة،دج(6.000وٌحدد العمبلت مقابل الدٌنار صرؾ أسعار بالنسبة،حسب

صفحةالمسلّملهذهالفئةمنالمواطنٌن.48لجوازالسفرالمتضمن

الجالٌةالجزائرٌةالمقٌمةبالخارج أفراد إصدارجوازالسفرللقّصروالطلبةمن فًأجلخمسة)،ٌتم السرٌع، اإلجراء (5حسب

،وذلكمقابلدفعحقطابعٌعادل،حسبأسعارصرؾالدٌنارمقابلالعمبلتاألجنبٌة،منتارٌخإٌداعالطلب،أٌام؛كحدأقصى

30.000وثبلثٌنألؾدٌنارجزائري)،صفحة28دج(بالنسبةللدفترالمتضمن12.000مبلػاثنًعشرألؾدٌنارجزائري)

صفحة.48دج(للدفترالمتضمن

                                                           

44،1996منق.م./65و1994منق.م./62،61،1993منق.م./45،1988منق.م/77،1986منق.م.ت/12،1983منق.م./117،1979منق.م./68ةبموجبالمواد:معدل136المادة1
 .2021منق.م./34و2020منق.م./35و2019./منق.م11و2017منق.م./18و2016منق.م./12و2015منق.م./26و1998منق.م/30و1997منق.م./
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سفر جواز على الحصول على ٌترتب بالخارج؛ المقٌمة الجزائرٌة الجالٌة أفراد من والطلبة للقّصر السفر جواز ضٌاع حالة فً

) جزائري دٌنار آالؾ خمسة قدره رسم تحصٌل األجنبٌة،دج(5.000جدٌد العمبلت مقابل الدٌنار صرؾ أسعار وذلك،حسب

1حقالطابعالمفروضحسبنوعالوثٌقة.فضبلعن

:   137المادة  تؤشٌرة كل عن ٌترتب بالمثل، المعاملة إجراءات بتطبٌق المساس بواسطةلؤلتسلمدون ٌحصل طابع حق جانب

إٌصالٌسلمبقباضةالضرائبقدره:

دجعنتؤشٌرةخروجنهائً؛500-

دجعنتؤشٌرةخروجوعودة؛500-

القٌمةبالدٌنارلــ:مقابل-

(أٌام؛7(إلىسبعة)1عنتؤشٌرةالتسوٌةصالحةمنٌومواحد) دج،10.000*

(أٌام؛10(أٌامإلىعشرة)8عنتؤشٌرةالتسوٌةصالحةمنثمانٌة) دج،12.000*

؛(ٌوما15(ٌوماإلىخمسةعشر)11عنتؤشٌرةالتسوٌةصالحةمنأحدعشر) دج،14.000*

(أٌام؛7(إلىسبعة)1عنتؤشٌرةالعبورصالحةمنٌومواحد) دج،1.000*

؛(ٌوما15(إلىخمسةعشر)1عنالتمدٌدصالحةمنٌومواحد) دج،4.000*

؛(ٌوما30(ٌوماإلىثبلثٌن)16عنتؤشٌرةالتمدٌدصالحةمنستةعشر) دج،6.000*

؛(ٌوما45(ٌوماإلىخمسةوأربعٌن)31احدوثبلثٌن)عنتؤشٌرةالتمدٌدصالحةمنو دج،8.000*

  2(ٌوما.90(ٌوماإلىتسعٌن)46عنتؤشٌرةالتمدٌدصالحةمنستةوأربعٌن) دج،10.000*

ٌمكنأنٌتمدفعهذاالرسمعنطرٌقوضعطوابعمنفصلة.

الذٌ نٌتقدمونعندمراكزحدودٌةبدونتؤشٌرة،فإّنحقبالنسبةلتؤشٌراتالتسوٌةالصادرةعنمصالحشرطةالحدودلؤلجانب

 .الطابعٌسددلدىقابضالجماركالمختصإقلٌمٌا

وبالنسبةللتؤشٌرةالقنصلٌةتكونالحقوقالقنصلٌةالمستحقةلدىممثلٌاتنامتساوٌةمعتلكالمطبقةعلىالرعاٌاالجزائرٌٌنمنقبل

 البلدالمعنً.

 المعنٌة،بموجبقرارمنالوزٌرالمكلؾبالشإونالخارجٌة.تحددبصفةدورٌةالمبالػ

ؼٌرأنه،تعفىمنهذهالرسوم،التؤشٌراتالتالٌة:

التؤشٌراتالمسلمةعلىجوازاتالسفرالدبلوماسٌة؛-

التؤشٌراتالمسلمةعلىجوازاتالسفرأثناءأداءمهمة؛-

الجزائرمعهامعاهداتبإلؽاءالتؤشٌرة.التؤشٌراتالمسلمةلرعاٌاالدولالتًأبرمت-

 بالشإون المكلؾ منالوزٌر صادر قرار وتسلمالتؤشٌرةمجانا،علىسبٌلالمعاملةبالمثل،لرعاٌاالدولالتًتحددقائمتهابموجب

الخارجٌة.

المادةعلىتؤشٌرةوثائقالسفرالمسلمةلبلجئٌنوعدٌمًالجنسٌة. تطبقأحكامهذه

 ٌفٌاتاستعمالالطوابعالمنفصلة،عنداالقتضاء،عنطرٌققرارمنالمدٌرالعامللضرائب.تحددك

 الباب الثامن

 طابع رخصة الصٌد 

 138المادة قدره طابع رسم عنها ٌترتب الوطنً، التراب لكل الصالحة الصٌد رخصة تسلٌم إن بواسطة500: دفعه ٌتم دج

طرٌقوضعطوابعمنفصلة.إٌصالٌسلمإلىقباضةالضرائبعن

  3تحددكٌفٌاتاستعمالالطوابعالمنفصلة،عنداالقتضاء،عنطرٌققرارمنالمدٌرالعامللضرائب.

  4ملؽاة.:  139المادة

 

                                                           

 2021منق.م./34و2020منق.م./36و2019منق.م./11و2017منق.م./18ومعدلةبموجبالمادتٌن2016منق.م./13مكرر:محدثةبموجبالمادة136المادة1
2017منق.م./20و19و1998منق.م/30و1996منق.م/101و67،1992منق.م/71،1991منق.م/48،1986منق.م/80،1980منق.م./58:معدلةبموجبالمواد137المادة2
   .2021منق.م./35و2019ق.م./12و2018منق.م./27و
.1998منق.م/30و1996منق.م/101و67،1993منق..م/46،1983منق.م/118:معدلةبموجبالمواد138المادة3
26و:ملؽاةبموجبالمادة1998منق.م/30و1996منق.م/101و67،1993منق.م/47،1988منق.م/78،1983منق.م/118،1979منق.م/69:معدلةبموجبالمواد139المادة4
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 الباب الثامن مكرر

 طابع رخص البناء 

 1:ملؽاة.مكرر  139المادة  

 1الباب الثامن مكرر  

 م األراضً والتهدٌمحق الطابع المطبق على رخص تقسٌ 

ملؽاة.:1مكرر  139المادة 

 2الباب الثامن مكرر 

 حق الطابع المطبق على شاهدات المطابقة، التجزئة و العمران 

ملؽاة. :2مكرر  139المادة 

 الباب التاسع

 طابع بطاقات التعرٌف واإلقامة 

،إماعندتسلٌمهاأوعندالتؤشٌرأوالتصدٌقعلٌهاأوتجدٌدها،:تخضعبطاقةالتعرٌؾ،أٌاكانتالسلطةالتًتسلمها140المادة 

وعندماتكونهذهاإلجراءاتإجبارٌةحسبالقواعدالمعمولبها،إلىرسمطابعٌقدربماٌؤتً:

د.جعنبطاقةالتعرٌؾالمهنٌةللممثل؛ 500-

د.جعنبطاقةالتعرٌؾالمؽاربٌة. 100-

2وصل.تسلٌم قباضةالضرائبمقابلوٌسددهذاالرسملدى

 .تتممعاٌنةهذهالمخالفات،المعاقبعلٌها،طبقاللتنظٌمالساريالمفعول

ٌتمتجدٌدبطاقةالتعرٌؾالوطنٌةفًحالةضٌاعهاأوإتبلفهاأوسرقتها،مقابلدفعطالبهامبلػألؾدٌنارمكرر:  140المادة 

3دج(.1.000)

الضرائب  قباضة  لدى  وصل  بواسطة الطابع حق لدفع تجدٌدها، أو تسلٌمها أثناء األجانب إقامة بطاقات تخضع:  141المادة 

قٌمته:

(.02دج،للبطاقاتالتًتسلّملمّدةسنتٌن)6000-

(سنوات.10دج،للبطاقاتالتًتسلملمّدةعشر)30.000-

دجللبطاق اتالت ً3.000 نسخةمماثلةٌترتبعنهتسدٌدرس مقٌمت ه لٌمتس فإن المقٌماألجنبً، أوإتبلؾبطاقة ضٌاع حالة وفً

وذل كفض بلع نحق وقالتجدٌ دالم ذكورة (س نوات.10دج.للبطاقاتالتًتسلملم دةعش ر) 6.000(و02سنتٌن) لمدة تسلم

 4أعبله.

 .المعاملةبالمثل قاعدة تطبق فوقها،ٌ أو أعبله إلٌها المشار المبالػ عن ٌقل مبلؽا ما دولة تطبق عندما أنه، ؼٌر

 الخارجٌة. بالمالٌةوالشإون ،  التوالً  على المكلفٌن،  الوزٌرٌن  بٌن  مشترك  بقرار  المادة  هذه  أحكام  تطبٌق  كٌفٌات  تحدد

 أو تس لٌمها ثن اءٌمارس وننش اطامهنٌ اف وقالت رابال وطنً،أ ال ذٌن لؤلجان ب المس لمة الخاص ة البطاق ة تخض ع: 142الماادة  

.الدولة  مٌزانٌة  لفائدة  دج 30.000 قٌمته طابع حق دفع إلى تجدٌدها،

5.دج 15.000 وفًحالةضٌاعأوإتبلؾهذهالبطاقة،فإّنتسلٌمنسخةمماثلةٌترتبعنهتسدٌدرسمقٌمته

(.2تحددمدةصبلحٌةهذهالبطاقةبسنتٌن)

هذاالنوعوالبٌاناتالمطابقةلهاوكذلكالشكلٌاتوااللتزام اتاألخ رىالمرتبط ةبه اه ًوإنشروطإعدادأوتجدٌدالبطاقاتمن

الشروطالمحددةبموجبالتشرٌعالجاريبهالعمل.

.المعاملةبالمثل قاعدة تطبق أوٌفوقها، أعبله إلٌها المشار المبالػ عن ٌقل مبلؽا ما دولة تطبق عندما أنه، ؼٌر

والشإونالخارجٌة.  بالمالٌة التوالً،  على المكلفٌن، الوزٌرٌن بٌن مشترك بقرار  المادة  هذهتطبٌق كٌفٌات  تحدد

  1مكرر  142المادة  رقم القانون بموجب المإسسٌن العمل، ترخٌص و المإقتة العمل رخصة تسلٌم ٌخضع المإرخ 10-81:

                                                           

 .2000منق.م/34:ملؽاةبموجبالمادة2مكرر139إلىمكرر139الموادمن1
27و .1998منق.م./30و1997منق.م/45و1996منق.م/66،1993منق.م/48،1991منق.م.ت/20،1983منق.م/120و1979منق.م/70:معدلةبموجبالمواد140المادة2

2015منق.م./
.2019منقم/13و2017 منق.م./21رر:محدثةبموجبالمادةمك140المادة3
.2020منق.م./37و2013منق.م./7و2010منق.م/17و1998منق.م/ 30و1996منق.م/101و67،1993منق.م/49،1979منق.م./71:معدلةبموجبالمواد141المادة4
.2020منق.م./38و2010منق.م./18و1996منق.م/67و1993منق.م./50بموجبالمواد:معدلة142المادة5
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 رسم دفع طتوظٌؾالعمالاألجانب،ولمدةصبلحٌاتهما،إلىالمتعلقبشروو1981ٌولٌوسنة11موافقلـ1401رمضان9فً

 1د.جإلىقباضةالضرائب.وٌمكندفعهذاالرسمعنطرٌقوضعطابعمنفصل.10.000قدره

دج،إذاتعلقاألمربزوجاتأجنبٌاتلمواطنٌنجزائرٌٌن.1.000ٌحددمبلػهذاالرسمبـ

 مفقود، عمل سند من نسخة حالةتسلٌم أوفً السندات تجدٌدهذه حالة فً التعرٌفات،هذه مختلؾ %على50 قدرها زٌادة وتطبق

 .أومتلؾ مسروق أو

ٌّنٌن األجانب العمال فئات تخضع ال  :العمل أوتراخٌص المإقتة العمل رخص تجدٌد أو تسلٌم رسم أدناه،إلى المب

 دولة مع الجزائر  اتفاقٌةأبرمتها أو معاهدة بموجب العملتراخٌص و العملالمإقتة لرخص  الخاضعٌن ؼٌر األجانب العمال - 

 للعاملاألجنبً؛ األصلً البلد

الجنسٌة؛  أوعدٌمً  لبلّجئ  القانوناألساسً من المستفٌدون  األجانب العمال - 

 أقصى السنةعلى فً أشهر  (03)  ثبلثة  (قصٌرة    زمنٌة  لفترة  أومهمة انتداب إطار فً  المتدخلون  األجانب العمال - 

2تقدٌر.

تحددكٌفٌاتاستعمالالطوابعالمنفصلة،عنداالقتضاء،عنطرٌققرارمنالمدٌرالعامللضرائب.

ٌتمإثباتومعاقبةالمخالفاتالخاصةبهذهالمادةطبقاللتنظٌمالساريالمفعول.

 2مكرر 142المادة  وقسٌمة الجزائري الرٌاضً الرهان شبكات المٌزانٌة:تخضع لحساب ٌحصل موحد لرسم الرٌاضً اللوطو

3.د.ج(ٌلصقعلىالمطبوعالذيٌسلموٌختم5العامةفًشكلطابعجبائًقدرهخمسة،)

 الباب التاسع مكرر

 طابع الوثائق القنصلٌة 

الخار: 3مكرر 142المادة  فً الجزائرٌة والقنصلٌة الدبلوماسٌة البعثات تسلمها التً العقود قٌمتهتخضع تحدد طابع لرسم ج

المقابلة،حسبطبٌعةالعقدووفقاللتنظٌمالمعمولبه.

تعفىمنرسمهذاالطابعجوازاتالمرور.وٌخضعالترقٌمالقنصلًلرسمطابعٌحددبمقررمشتركبٌنوزٌرالشإونالخارجٌة

 والوزٌرالمكلؾبالمالٌة.

4حددكماٌؤتً:تخضعالعقودالمذكورةأدناهلرسمالطابع،ٌ

 رسم الطابع )دج( طبٌعة العقد

دج200,00الحماٌة-شهادةالحٌاة -

دج 200,00شهادةعدمالزواج،عدمالطبلقوعدمإعادةالزواج -

 شهادةتؽٌٌراإلقامة)شتإ( -
دجمنالقٌمةالمصرحبها.10.000دجعنكل400ٌرفعهذاالرسمبمبلػ

للطلبةوالمتربصٌنفقط.50ٌخفضهذاالرسمبنسبة

دج4.000,00

دج500,00شهادةاالستقبالأوشهادةاإلٌواء -

دج200,00التصرٌحاألبوي -

 دج200,00التصدٌق/عنكلوحدة -

 دج200,00اإلشهادعلىالمطابقةعلىاألصل/عنكلوحدة -

 دج200,00النسخةالمصادقعلٌهابالمطابقة/عنكلوحدة -

دج500,00الوكالة -

دج200,00التصرٌحالشرفً -

دج25.000تؤشٌرةعقودإضفاءالجنسٌةالجزائرٌةعلىالسفن -

دج30000.تؤشٌرةشهادةاألمنأوصبلحٌةالسفنللمبلحة -

دج2.000.تسلٌمالترجمةالخاصةبالدفترالعائلً -

دج2.000تسلٌمنسخةثانٌةمنالدفترالعائلً -

 دج500,00الشرعًشهادةالممثل -

                                                           

.م/منق35و1998منق.م./30و1996منق.م./101و67،1993منق.م/51و1986منق.م/81ومعدلةبموجبالمواد1982منق.م./60:محدثةبموجبالمادة1مكرر142المادة1
.2015منق.م..ت/30و2000

منق.م/35و1998منق.م./30و1996منق.م./101و67،1993منق.م/51و1986منق.م/81ومعدلةبموجبالمواد1982منق.م./60:محدثةبموجبالمادة1مكرر142المادة2
.2015منق.م..ت/30و2000

 .2000منق.م/29و1994منق.م/.63و1993منق.م/52و1990منق.م.ت./27معدلةبموجبالمواد1986منق.م.ت/13حدثةبموجبالمادة:م2مكرر142المادة3
.2018منق.م./28:معدلةبموجبالمادة3مكرر142المادة4
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 دج200,00التصرٌحبالضٌاع -

 دج200,00شهادةالترقٌمالقنصلً -

 دج200,00شهادةالشطبمنسجبلتالترقٌم -

 

المعاملة4مكرر  142المادة  بمبدأ سٌما ال االعتبار بعٌن أخذا التنظٌم، طرٌق عن الخارجٌة، بالشإون المكلؾ الوزٌر ٌحدد :

1بعالواجبتسدٌدهمنأجلالمصادقةعلىالوثائقالتجارٌة.بالمثل،مبلػحقالطا

 الباب العاشر

 الرسوم المتعلقة بقٌادة السٌارات وباإلجراءات اإلدارٌة 

بـ: 143المادة  والمحدد المرور، قانون فً إلٌها المشار الدولٌة السٌاقة رخص صبلحٌة مدة أوتمدٌد تسلٌم رسم دج،500إن

لٌسلمبقباضةالضرائب،ٌمكنأنٌتمدفعرسمهذاالطابععنطرٌقوضعطابعمنفصل.ٌحصلبواسطةإٌصا

تحددكٌفٌاتاستعمالالطوابعالمنفصلة،عنداالقتضاء،عنطرٌققرارمنالمدٌرالعامللضرائب.

 التخضعهذهالوثائقللطابعالحجمً.

2ماهوالشؤنفًالمخالفاتالخاصةبالطابعالحجمً.تثبتالمخالفاتألحكامهذهالمادةوٌعاقبعلٌهاك

إنرسمامتحانالحصولعلىرخصةسٌاقةالسٌاراتوالدراجاتالنارٌةوكلأنواعالعرباتذاتمحركوالمحدد: 144المادة 

دج،ٌحصلبقباضةالضرائب،ٌرفقإٌصالالدفعبالطلبالموجهللسلطةالمختصةمنطرؾالمترشح.300ـب

وٌدفعهذاالرسم،دجٌحصللصالحالخزٌنة1.000مبلؽهٌترتبعنمنحرخصسٌاقةالسٌاراتالمشارإلٌهاأعبله،دفعرسم

بواسطةوصللدىقباضةالضرائب.

عندفعهٌمكنأنٌتم والذيالطالبٌقععلىعاتقدج، 600مبلؽهإنتسلٌمشهادةسٌاقةالدراجاتالنارٌة،ٌخضعإلىدفعرسم

.طرٌقتلصٌقطابعمنفصل

علٌهلكلوثٌقةلفائدةتحصٌلالرسمالمنصوص،ٌترتبعلىتسلٌمنسخمماثلةمنرخصةوشهادةالسٌاقةالمشارإلٌهماأعبله

3.وٌتمتسدٌدمبلؽهمنطرؾطالبهالدىقباضةالضرائب،الخزٌنة

ذا: I -  145المادة  والعربات السٌارات ترقٌم بطاقات طابعتخضع لدفع الخزٌنة لصالح تحصٌل عملٌة كل ، أثناء محرك ت

بواسطةإٌصالٌسلمبقباضةالضرائبحسبالمعدالتالمحددةأدناه:

على1 تحتوي والتً عجبلت وأربع عجبلت ثبلث ذات والدراجات النارٌة، والدراجات محرك ذات للدراجات بالنسبة )

دج. 300محرك:.......

% 60رسمالٌطبقفًحالةماإذاكانمالكالدراجاتالمشارإلٌهاأعبله،مصابابعاهةحددتنسبةاإلعاقةفٌهابـإالأنهذاال

علىاألقل.

(بالنسبةللسٌاراتالسٌاحٌة،والشاحناتالصؽٌرةوالشاحناتوسٌاراتالنقلالجماعً:2

دج500...........................................................................أحصنة....................4إلى 2من-

دج800 ........................................................أحصنة......................................9إلى 5من-

دج1000...........................................................أحصنة.................................. 10ابتداءمن-

دج700 .....................................................................................بالنسبةللجرارات..........(3

4 ( العمومٌة.............. لؤلشؽال المتحركة لآللٌات طابع .دج1800بالنسبة تلصٌق طرٌق عن الرسم هذا دفع ٌتم أن ٌمكن

منفصل.

تحددكٌفٌاتاستعمالالطوابعالمنفصلة،عنداالقتضاء،عنطرٌققرارمنالمدٌرالعامللضرائب.

دج،ٌتمتحصٌلهلفائدةالخزٌنة. 200ٌنتجعنمستخرجاتهذهالبطاقاتالخاصةبترقٌمالسٌاراتدفعرسمقٌمته

وٌطبقالرسمالمشارإلٌهفًالفقرةالسابقةبالنسبةللنسخةاألولىمنبطاقاتترقٌمالسٌاراتالمسلمةفًحالةتؽٌٌرالمسكنأو

تؽٌٌرالحالةالمدنٌةأوالتؽٌٌرالبسٌطلتسمٌةالشركةمندونإحداثشخصٌةمعنوٌةجدٌدةللشخصالطبٌعًأوالشخصالمعنوي

الذيٌملكالمركبة.

                                                           

.2018منق.م./29:محدثةبموجبالمادة4مكرر142المادة1
.1998منق.م/30و1996منق.م/101و67،1993منق.م/54،1989منق.م/31،1986منق.م/.82،1984منق.م./132:معدلةبموجبالمواد143ادةالم2
 .2021منق.م./36و1998منق.م/30و1996منق.م/101و67،1993منق.م./55،1986منق.م.ت/.14،1983ق.م/.121،من1979منق.م./72:معدلةبموجبالمواد144لمادةا3
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IIتسلسل- تحت السٌاراتالمرقمة بوضع المتعلقة التصرٌحات وصوالت عن السارٌة 00ٌنتج المشابهة والتعرٌفات السٌر فً

 1دج(ٌتمتحصٌلهلفائدةالخزٌنة. 500المفعول،دفعرسمتحددقٌمتهبخمسمائةدٌنارجزائري)

لسابقتًالذكرعندالحاجةبموجبنصالحق.ا 145و 144تحددشروطتطبٌقالمادتٌن:  146المادة

طبقاللنصوصالسارٌةالمفعولفًمادةالطابعالحجمًوٌعاقبعلٌها:145و 144تعاٌنالمخالفاتألحكامالمادتٌن

للخزٌنةمن(عندماٌنجرعنهاعدمالدفعالكلًأوالجزئًللرسومالمقررة،بؽرامةمساوٌةألربعةأضعاؾالرسومالمستحقة1

 دج. 1000دونأنتقلعن

2دج. 5000إلى 500(وفًالحاالتاألخرى،بؽرامةتتراوحمن2

ٌتوقؾفحصمصلحةالمناجموحدهاأوبمساعدةمصالحأخرىللسٌاراتوالعرباتالمجرورةعلىدفعمسبقلرسم:147 المادة 

.الضرائبوحٌدٌتمتسدٌدهلدىالمناجمبقباضة

3ٌؤتً: كما المضادة والمعاٌنة التقنٌة المعاٌنة عند المطبقة الرسوم، كل فٌها بما التعرٌفات، سقؾ ٌحدد

:االستبلم:أوال

دج. 1200........................................................استبلمالسٌاراتحسبكلنوع.....................-

دج.300.......................................................ةعلىحدة.................استبلمالسٌاراتكلسٌار-

.دج500............كلػ،حسبكلنوع........ 1.000استبلمالعرباتالمجرورةالتًٌزٌدوزنحمولتهاعلى-

دج.450كلػ،كلعربةعلىحدة.............. 1.000استبلمالعرباتالمجرورةالتًٌزٌدوزنحمولتهاعلى-

دج..250..........استبلمالدراجاتالنارٌةوالدراجاتذاتالمحرك،حسبكلنوع...............................-

 دج.200 ............استبلمالدراجاتالنارٌةوالدراجاتذاتالمحرك،كلدراجةعلىحدة........................-

  : للمركبات  الدورٌة  التقنٌة  المراقبة -ثانٌا 

 المركبات مجموعة
 ( دج  (  الرسوم

 المضادة  المعاٌنة التقنٌة المعاٌنة

 100 200 السٌاحٌة  السٌارات

 100 200 المإجرة  المركبات

 50 100 األجرة  سٌارات

 50 100   السٌاقة  لتعلٌم  المعدة  المركبات

 150 300 لؤلشخاص  الجماعً  النقل  كباتمر

 100 200 الخفٌؾ  للوزن  البضائع  نقل  مركبات

 150 300 الثقٌل  للوزن  البضائع  نقل  مركبات

 150 300 الخطٌرة  المواد  لنقل  المعدة  لمركباتا

 100 200 الصحً  للنقل  لمعدة ا  المركبات

 100 200 التصلٌح  مركبات

سنوات.(3دجكلثبلث) 500 بةربطسٌاراتنقلالموادالخطٌرةمراقثالثا :

أو المسدد الرسم مبلػ ٌبقى التقنٌة مراقبتها السٌاراتأو استبلم بوثائق المرفوق بقباضةالضرائب ٌسلم إٌصال بواسطة دفعه إثر

محض تسلٌم السٌارة دخول على ترتب ولو نهائٌة بصفة للخزٌنة مكتسبا ربطها، بالمرور.مراقبة الترخٌص أو االستبلم ٌثبت ر

 ٌمكنأنٌتمدفعحقوقالطابععنطرٌقوضعالطوابعالمنفصلة.

4تحددكٌفٌاتاستعمالالطوابعالمنفصلة،عنداالقتضاء،عنطرٌققرارمنالمدٌرالعامللضرائب.
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 الباب العاشر مكرر

 المتحركةالرسم المترتب على معامالت بٌع السٌارات واآللٌات  

 الفصل الوحٌد

 مجال التطبٌق والتعرٌفة -الوعاء  

  1:ٌحصللفائدةمٌزانٌةالدولةرسمخاصبمعامبلتبٌعالسٌاراتمنكلاألنواع.مكرر   147المادة 

  مكررعلىكاهلالبائععندأيتنازلعنالسٌارة.147ٌوضعالرسمالمشارإلٌهفًالمادة:3مكرر   147المادة 

مكررأعبلهخبللأول147باستثناءالسٌاراتالمستوردةمنطرؾوكبلءالسٌارات،التطبقأحكامالمادة:4مكرر   147مادةال

استعمالفًالترابالوطنًللسٌاراتالمستوردةسواءمنطرؾالمهاجرٌنأوالسلكالدبلوماسًأوالقنصلًلدىعودتهمإلى

 2الوطنًالمسموحلهمبالحصولعلىسٌارةمهٌؤةخصٌصالهم.الجزائرأومعطوبًحربالتحرٌر

:تعفىمندفعالرسم:  5مكرر   147المادة 

سنواتعندتارٌخعقدبٌعها. 5التنازالتعنالسٌاراتالسٌاحٌةالتًتتجاوز-

- لها والتً إجبارٌا المسجلة المتحركة اآللٌات وعن النفعٌة السٌارات عن )التنازالت سبعة من عقد7أكثر تارٌخ عند سنوات )

بٌعها.

التنازالتالتًتقومبهااإلداراتأوالهٌئاتأوالمإسساتالعمومٌة،المطالبةبإعادةبٌعسٌاراتهاالتًلمتعدصالحةلبلستعمال.-

اماإلجراءاتالقانونٌةفًهذاالمجال.التنازالتعنالسٌاراتالمعطوبةنتٌجةحادثوالمعادبٌعهافًشكلحطام،بعدإتم-

العمال- لصالح العمومٌة، والمإسسات واألجهزة واإلدارات والدولة الحزب هٌئات بها تقوم التً السٌارات عن التنازالت

المستفٌدٌنمنقروضمنصوصعلٌهاعنطرٌقالتنظٌم.

3المختلفةوقابضًالجمارك.التنازالتعنالسٌاراتالمحجوزةمنطرؾقابضًالضرائب-

 4حددتعرٌفةالرسمكماٌؤتً::ت6مكرر   147المادة

                                                           

.1978منق.م/83بموجبالمادة:محدثة6مكرر147مكررإلىالمادة147الموادمن1
.2008منؾ.م.ت17:معدلةبموجبالمادة4مكرر147المادة2
.1983منق.م/124:معدلةبموجبالمادة5مكرر147المادة3
،1993منق.م./57،1991منق.م.ت/1990،28منق.م./28،1990/منق.م.71،1989منق.م./32،1987منق.م./ 43،1982منق.م./43:معدلةبموجبالمواد6مكرر147المادة4
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 الخصائص
 المبلغ بالدٌنار الجزائري

) ابتداء من السنة األولى 
 للسٌر(

 التخفٌض

 سٌارات سٌاحٌة ذات قوة:
 أحصنة..........6إلىؼاٌة -
 أحصنة.......10إلى7من -
أحصنة.........10أكثرمن -

 
دج10.000
دج15.000
دج25.000

عنكلسنةمنعمرالسٌارةابتداءمن℅20
السنةالموالٌةللسنةاألولىللسٌرإلىؼاٌة

℅100السنةالخامسةوٌعادلالتخفٌض
ابتداءمنالسنةالسادسة.

 سٌارات نفعٌة :
 حمولة مسموح بها:

 كلػ.................500حتى -
 .......كلػ.1500إلى501من -
 كلػ..2500كلػإلى1501من -
 كلػ..4000كلػإلى2501من -
كلػ.............4000أكثرمن -




دج11.000
دج25.000
دج51.000
دج71.000
دج81.000




عنكلسنةمنعمرالسٌارةابتداء℅12,5
منالسنةالموالٌةللسنةاألولىللسٌرإلىؼاٌة

السنةالثامنة.



ألول:الصنؾا

الصنؾالثانً:
 الصنؾالثالث:

 

دج16.000
دج31.000
دج71.000

السنةاألولى:كاملالرسم
℅10السنةالثانٌة:
℅15السنةالثالثة:

℅20السنةالرابعة:
℅40السنةالخامسة:
℅60السنةالسادسة:
℅80السنةالسابعة:

℅90السنةالثامنة:
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وٌتمتحصٌلهذاالرسم،كذلك،عنداالستعمالاألولفًالسٌربالنسبةللسٌاراتالجدٌدةالمستوردةأوالمقتناةمحلٌا.

I-1بنزٌن: -.السٌارات السٌاحٌة ذات محرك 

دج.100.000.......................................................................3سم800سعةاألسطوانةالتفوق -

دج.150.000أوتساوٌها..................................3سم1600وتقلعن3سم800سعةاألسطوانةتفوق -

 دج.250.000......أوتساوٌها...........................3سم1800وتقلعن3سم1600سعةاألسطوانةتفوق -

 دج.450.000......أوتساوٌها...........................3سم2000وتقلعن3سم1800ةتفوقسعةاألسطوان -

 دج.1.200.000........أوتساوٌها........................3سم2500وتقلعن3سم2000سعةاألسطوانةتفوق -

 دج.1.600.000.......................................................................3سم2500سعةاألسطوانةتفوق -

Ι-2بنزٌن: -.السٌارات النفعٌة ذات محرك 

دج. 50.000 .....................................................................3سم800سعةاألسطوانةالتفوق -

دج.70.000 ...........................أوتساوٌها......3سم1500وتقلعن3سم800سعةاألسطوانةتفوق -

 دج.80.000أوتساوٌها................................3سم2000وتقلعن3سم1500سعةاألسطوانةتفوق -

 دج.90.000أوتساوٌها................................3سم2500وتقلعن3سم2000سعةاألسطوانةتفوق -

 دج.200.000.......................................................................3سم2500سعةاألسطوانةتفوق -

ا بالنسبة دج 20.000 قدره تخفٌض ٌمنح السٌارات وقود،/الممٌع البترول بؽاز هزةلمجللسٌارات   أسطوانة سعة ذات باستثناء

 سم.2500تفوق أو تساوي

II-  1 .:دٌازال -حركالسٌارات السٌاحٌة ذات م

 دج.100.000.................................................................................3سم1200حتىسعةاألسطوانة  -

دج.250.000........................................أوتساوٌها.....3سم1600وتقلعن3سم1200سعةاألسطوانةتفوق -

دج.400.000........................................أوتساوٌها.....3سم2000وتقلعن3سم1600وانةتفوقسعةاألسط -

 دج.1.500.000.........................................أوتساوٌها....3سم2500وتقلعن3سم2000سعةاألسطوانةتفوق -

 - تفوق األسطوانة 2.500.000...................................................................................3سم2500سعة

  1دج.

II-2 . :دٌازال -السٌارات النفعٌة ذات محرك

دج.70.000.............................................................................3سم1500إلىؼاٌة -

دج.90.000.....................................أوتساوٌها.......3سم2000قلعنوت3سم1500أكثرمن -

 دج.100.000.........................................أوتساوٌها...3سم2500وتقلعن3سم2000أكثرمن -

 دج.300.000..................................................................................3سم2500أكثرمن -

IIIشاحنات ذات حمولة إجمالٌة: -  

 دج.340.000......................................................طن..............................22إلىؼاٌة-

دج.500.000..................................................طن..................................22أكثرمن-

IV - السٌر: معدات 
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 ة ترقٌم :آالات فالحٌة ذات لوح
 آالت الجر ذات قوة: -

 حصانابخارٌا.....45إلىؼاٌة 

 حصانابخارٌا...65إلى45من 

 حصانابخارٌا...80إلى65من 

 حصانابخارٌا.......80أكثرمن




دج11.000
دج13.000
دج16.000
دج21.000




عنكلسنةمنعمرالسٌارةابتداء12,5 %
ولىللسٌرإلىؼاٌةمنالسنةالموالٌةللسنةاأل

.السنةالثامنة
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 التعرٌفة الطبٌعة

 األول الصنف

 مولداتللمضاؼط المتنقلة، الضخ محطات أو اآللٌة المضخات مولدات النابذة، المضخات-

 ، متحركة مولداتكهربائٌة أو التحوٌلٌة المولدات المتحركة، الكهربائٌة المولدات المتنقلة،

.مخلطاتالخرسانة الدامبٌرات، المتنقلة، التلحٌم آالت للتلحٌم، المتنقل جهازال



دج300.000

 الثانً الصنف

 أخشاب أكراترافعات على كاملة بخارٌة أجراس ذومحرك، وملفاؾ كتلٌة أخشاب ذات أجراس

 ضاربات مهتزة، دٌازال،مطرقات أخشاب محركات، بخارٌة، أخشاب فصال، ذات أو كتلٌة

 جهاز متحركة، ناقبلت أوعمودٌة، عالٌة رافعات مرفعات القوة، ذاتٌة مرفعات  أومقلبات،

 التكسٌة جهاز ، الدافئة للتكسٌة المتحركة التكسٌة

 ومعممالبخار، والناشرة والمسٌحة المالط مادة لنقل متحركة صهارٌج ، الباردة للتكسٌة المتحركة

 ، شاحناترامبلت ورامبلت، الحصى ،مكسراتوساقٌة ناشرة دنون المالط، تسخٌن أحواض

 مضخاتالخرسانة، األسطوانٌة، الدوالٌب مجرورة، ناقبلت  معدالت، مٌكانٌكٌة مكنسات

 .آلٌة الخرسانة منقبلت مهتزةو متممات مهدات،

 

 

 دج500.000

 الصنف الثالث

تمتخصصةمزنجرة،مجرفاتمٌكانٌكٌة،جرافاتذاتأحبالأوبالقوةالمائٌة،حفاراتجرارا

حفاراتعلىعجبلت،محراثرافعذومحركثانوي،جرافاتشاحنة،رموسمنخرة،آلٌات

الهدمذاتأحبال،موطئاتمجرورة،آلٌاترصداألرض،طاحناتاألرض،عتاداستخراج

وشحنالركام،مرمماتالطرٌق.



دج700.000

 النارٌة الدراجات و السٌر ومعدات السٌارات وزٌرتحدد من قرار بموجب الحاجة، عند الرسم، بهذا المعنٌة بمحرك والدراجات

المالٌة.

V -  : سٌارات نقل األشخاص 

؛دج 200.000............................. (مقعداأوٌساوٌها20(مقاعدوأقلمنعشرٌن)9أكثرمنتسعة)-

 دج؛250.000......................... (مقعداأوٌساوٌها30(مقعداوأقلمنثبلثٌن)20أكثرمنعشرٌن)-

 دج.350.000.........................................................................مقعدا....30)أكثرمنثبلثٌن)-

- VI للترقٌم بمحرك الخاضعة والدراجات النارٌة الدراجات : 

 دج؛3  ............................................50.000 سم 500عن وتقل 3 سم 250 تفوق األسطوانة سعة -

 دج؛3 ............................................80.000   سم 800عن وتقل 3 سم 500 تفوق األسطوانة سعة  -

دج.3  ...................................……………………… 100.000 سم 800 تفوق األسطوانة سعة -

ٌقتطعالمستوردالرسم،بالنسبةإلعادةالبٌععلىحالها،وٌسددهاكماهومنصوصعلٌهفً،بعنواناالستعمالاألولفًالسٌر

1مجالالطابع.

الجمارك مكتب لمقر التابعة الضرائب قباضة لدى جمركة عملٌة أي قبل المستعملٌن طرؾ من االستٌراد عند الرسم تسدٌد ٌتم

 المكلؾباإلجراءات.

 :على الرسم هذا ٌطبق ال أنه، ؼٌر

 الفبلحً؛ لبلستعمال حصرٌا صصةلمخا الجرارات -
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القصٌرة فًالمسافات تلفةلمخا الحموالت لنقل والمطارات والموانئ ازنلمخالمصانعوا فً المستعملة األصناؾ ذات عربات -

فً أو والحاوٌات( )البضائع  الطرق من ؼٌرها أو الطرٌق فً ٌمكنهاالسٌر ال والتً الصؽٌرة والمقطورات المحطات للسحب

 ؛ العمومٌة

 للسكن كالمقطورات سٌاراتأخرى طرؾ من للجر سواء المصممة عجبلت أوعدة واحدة عجلة ذات السٌارات ؼٌر المركبات -

 ؛ للدفعباألٌدي أو للسحب إما السٌاحة سٌارة صنؾمقطورات من التخٌٌم أو

 .للترقٌم الخاضعة ؼٌر السٌر معدات كل وكذا 

  :محلٌا تصنع عندماالجدٌدة، السٌارات بٌع معامبلت على المترتب الرسم من تعفى

 ؛ بنزٌن بمحركوالنفعٌة السٌاحٌة السٌارات - 

 ؛دٌزال بمحرك والنفعٌة السٌاحٌة السٌارات - 

 ؛ الشاحنات -

 ؛ السٌر معدات - 

 ؛ المقطورات -

 خاص؛األش نقل سٌارات -

 .للترقٌم الخاضعة بمحرك  المزودة والدراجات النارٌة الدراجات -

فً االستعمال عند المقتطع الرسم ناتج ٌخصص بالنسبة األول والشاحنات السٌاحٌة للسٌارات السٌر،  السٌر ومعدات والنفعٌة

:ٌؤتً كما  والدراجاتبمحرك، النارٌة الدراجات األشخاصوكذا نقل وسٌارات

؛"النقلالعمومً لتطوٌر الخاص الصندوق "لفائدة%،85-

  الدولة. مٌزانٌة %،لفائدة15-

 2الباب العاشر مكرر  

 الرسم السنوي المتالك سفن النزهة ورسم الطابع 

 المتدرج على شهادات تأمٌن السٌارات

 القسـم األول

 1 الرسم السنوي المتالك سفن الٌخت أو سفن النزهة

ٌأ  7- 147المادة  حسب: سنوي لطابع ال، أم مساعد بمحرك مزودة ال، أم كانت شراعٌة النزهة، وسفن الٌخوت امتبلك خضع

  2التعرٌفةالمحددةفًالجدولأدناه:

 

 مبلغ الرسم سعة السفٌنة

...................................(.......2ٌتراوحمنطنواحدوماٌقلعنطنٌن)

...............................................أطنان....3(وتقلعن2تساويطنٌن)

..............................................أطنان.......6أطنانوتقلعن 3تساوي

..........................................………أطنان10أطنانوتقلعن6تساوي

................................................طن...15أطنانوتقلعن10يتساو

دج4.000

دج7.000

دج54.000

دج150.000

دج300.000

                                                           

منق.م/101و67،1989منق.م/33،1986منق.م.ت/161985 ,منق.م/136 ،مقننةومعدلةبموجبالمواد1983منق.م./147إلى143هـ:محدثةبموجبالمواد7-147أإلى7-147المواد1

.2001منق.م/19و1996

منق.م/19و1996منق.م/101و67،1989منق.م/33،1986منق.م.ت/19856 ,منق.م/136 ،مقننةومعدلةبموجبالمواد1983منق.م./143أمحدثةبموجبالمادة7-147المادة2

 .2014منق.م./14و2001
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........................................................طن20طنوتقلعن15تساوي

.................................................................................طنافؤكثر20

دج360.000

دج480.000



 تعفىمنهذاالرسم،السفنالمسجلةباسمالجمعٌاتالرٌاضٌةوالسفنالمخصصةلصٌانةالموانئواستؽبللها.

:ٌستحقالرسمالمنصوصعلٌهفًالمادةأعبلهكلسنةمدنٌة.ب -7 -147المادة 

،فًالفترة1983منهكلسنة.ؼٌرأنهذااألجلمحدداستثنائٌابالنسبةإلىسنة 31وٌدفعالرسمفًالفترةمابٌنفاتحٌناٌرو

منه. 31مابٌنفاتحمارسو

وٌتمتسدٌدهذاالرسمبواسطةإٌصالٌسلمبقباضةالضرائب،مناسبللمبلػالمستحقوٌرفقبالبطاقةالسنوٌةللتعرٌؾبالزورق،

ةأوتجدٌدهاوتعدبمثابةالترخٌصبالمبلحة.التًتسلمهااإلدارةالبحرٌةالمختص

 تساوي ؼرامة الرسم، هذا لتحصٌل العادٌة الفترة خارج ٌتم دفع كل على ألي 25وٌترتب قابلة ؼٌر الرسم هذا مبلػ من %

تخفٌض.

المادج - 7-147المادة  فً إلٌها المشار للتعرٌؾ السنوٌة البطاقة بتقدٌم الرسم هذا تسدٌد ٌبرر المراقبة: أعوان إلى السابقة ة

المٌنائٌةوالبحرٌةالمإهلٌنإلثباتالمخالفة.

وتثبتكلمخالفةكماهوالحالفًمخالفةالطابع.

فًد   7-  147المادة إلٌها المشار للتعرٌؾ السنوٌة البطاقة استظهار دون للرسم خاضع زورق لملكٌة نقل بؤي القٌام ٌمكن ال :

1أعبله.144المادة

 . تحددكٌفٌاتتطبٌقاألحكامالسالفةالذكرأعبلهعنطرٌقالتنظٌمه :  7 -  147المادة 

 القسـم الثانً

 رسم الطابع المتدرج على شهادات تأمٌن السٌارات 

 القسـم الفرعً األول   

 مجال التطبٌق والتعرٌفة –الوعاء  

 2عمتدرجعلىشهاداتتؤمٌنالسٌارات.ٌحصللفائدةمٌزانٌةالدولةرسمطاب:  8-  147المادة 

أعبلهعلىشهاداتتؤمٌنالسٌاراتالسٌاحٌةمهماٌكون 8- 147ٌفرضدفعالرسمالمنصوصعلٌهفًالمادة:9 -  147المادة 

حرك.نوعهاوالشاحنات،والشاحناتالصؽٌرةواآللٌاتالفبلحٌةالمتنقلةوآلٌاتاألشؽالالعمومٌةوالدراجاتذاتالم

:ٌسددحقالطابعالمتدرجبوضعطابعجبائًمنقبلشركاتالتؤمٌنٌعادلالمبلػالواردفًشهادةالتؤمٌنقبل 10-  147المادة

3تسلٌمهاإلىالمإمنلهوالتًٌسجلفٌهاالمبلػالمدفوعفًهذاالصدد.

وعإٌقاؾأوعدةإٌقافاتالتتجاوزمدتهاالمجمعةشهرٌن.ؼٌرأنهالٌطلبدفعرسمالطابعهذاعندماٌكونعقدالتؤمٌنموض

  ٌتمشراءالطوابعالجبائٌةلدىقابضالضرائبالمختلفة.

4تحددتسعٌرةرسمالطابعالمتدرجحسبمبلػاألقساطتبعاللجدولأدناه::  11-  147المادة

دجأوتساوٌه.2500بالنسبةألقساطالتؤمٌناتالتًٌقلمبلؽهاعندج300-

د.جأوٌساوٌه.10.000دجوٌقلعن2500بالنسبةألقساطالتؤمٌناتالتًٌفوقمبلؽها%5-

د.ج.أوٌساوٌه.50.000دجوٌقلعن10.000بالنسبةألقساطالتؤمٌناتالتًٌفوقمبلؽها%3-

.د.ج50.000بالنسبةألقساطالتؤمٌناتالتًٌفوقمبلؽها%2-

 بزٌادة الجدول نفس 100ٌطبق )℅ عشرة تفوق التً السٌاحٌة السٌارات األشؽال10على وآلٌات والشاحنات بخارٌة أحصنة )

العمومٌة.

  5ملؽاة.: 12-147المادة 

                                                           

بمنهذاالقانون.7-147بٌنةفًهذهالمادة،قدقننتفًالمادةالم1993منق.م/144لمادةا1
.1985منق.م/143:محدثةبموجبالمادة13-147إلى8-147المادة2
.2015منق.م./28و1986منق.م/84:معدلةبموجبالمادتٌن10-147المادة3
 .2006ق.م.ت/5و2006منق.م/22و1993منق.م./58:معدلةبموجبالمواد11-147المادة4
.2006منق.م/23وملؽاةبموجبالمادة1996منق.م/68و1993منق.م/59:معدلةبموجبالمادتان12-147المادة5
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1:ملؽاة.مكرر 12-147المادة 

 القسـم الفرعً الثانً

 اإلعفاءات

2أعبله. 8-147مندفعحقوقالطابعالمتدرجةالمشارإلٌهافًالمادة:تعفىالدولةوالجماعاتاإلقلٌمٌة-113 47المادة 

 الباب الحادي عشر

 العقود المؤشر علٌها بما ٌفٌد الطابع المستحق أو الخاضعة 

 لتأشٌرة خاصة تحل محل التأشٌرة بما ٌفٌد الطابع المستحق

 القسـم األول

 العقود المتعلقة بالمساعدة القضائٌة العقود المؤشر علٌها بما ٌفٌد الطابع المستحق غٌر 

ٌإشربماٌفٌدالطابعالمستحقعلىالعرٌضةوالحكموالعقوداألخرىالتًتنتجعنهاالمطالبةالمشارإلٌهابموجب:   148المادة

التشرٌعالجاريبهالعملفٌماٌخصالمعتوهٌن.

لىطبٌعتهاابتداءمنالخشبالذيتعودملكٌتهإلىأشخاصمعنوٌٌنإنالعقودالمتعلقةبقطعالخشبواألشجارع:  149المادة 

القضائٌة الجهات أمام المتابعات حالة فً إال الرسوم تحصٌل عنها ٌترتب وال المستحق الطابع ٌفٌد بما علٌها ٌإشر عمومٌٌن،

المختصة.

:   150المادة علٌه المنصوص اإلجراء وقرارات واألحكام العقود علً السوابقٌإشر صحٌفة فً المذكورة العبارات لتصحٌح

 3.القضائٌةبماٌفٌدالطابعالمستحق

المدنٌة:   151المادة المسإولٌة دعاوى بواقع الطابع رسوم ٌخص فٌما للخزٌنة المستحقة المبالػ دفع من مإقتا البلدٌات تعفى

 1967ٌناٌرسنة 18الموافق 1386شوالعام 7المإرخفً 24- 67مناألمررقم 180إلى 171المشارإلٌهافًالموادمن

قبل من أقالٌمها فً القوة باستعمال المرتكبة والجنح الجرائم عن الناتجة واألضرار الخسائر ٌخص فٌما البلدي القانون المتضمن

تواألحكامالتًٌعودإلٌهاتسجٌلهازمرةأوجماعاتمسلحةأوؼٌرمسلحة.وانأوراقاإلجراءاتالمقدمةبناءعلىطلبالبلدٌا

والعقودوالسنداتالمقدمةمنقبلهاإلثباتحقوقهاوصفاتها،ٌإشرعلٌهابماٌفٌدالطابعالمستحق.وتصبحالرسومالتًأجلدفعها

االقتضاءطب عند األداءبمجردماتصٌرالقراراتالقضائٌةنهائٌةإزاءالبلدٌاتالتًتقومبالتسدٌد قالؤلحكامالمشارإلٌهاواجبة

. 1967ٌناٌرسنة 18الموافق 1386شوالعام 7المإرخفً 24- 67أعبلهمناألمررقم

علٌهابماٌفٌدالطابعالمستحق.إناألحكاموالقراراتالصادرةفًمادةالمخالفاتوالجنحٌإشر-1  :152المادة 

لجنائٌةفًحالةوجودطرؾمدنً.واألمركذلكبالنسبةلقراراتالمحاكما

الرسوم-2 نفس أن ؼٌر التسجٌل مفتشً قبل من القمعٌة، القضائٌة الجهات وقرارات باألحكام الخاصة الطابع رسوم تحصل

األدن الرسم أو للتسجٌل الثابت الرسم إال المعنٌة والقرارات األحكام على ٌترتب ال عندما المختلفة الضرائب قابضو ىٌحصلها

المنصوصعلٌهبموجبقانونالتسجٌل.

 القسـم الثانً 

 العقود الخاضعة لتأشٌرة خاصة تحل محل التأشٌرة 

 بالمساعدة القضائٌة بما ٌفٌد الطابع المستحق بما فٌها العقود المتعلقة 

المعددة:   153المادة  العقود ٌخص فٌما المستحق الطابع ٌفٌد بما بالتؤشٌرة الخاص اإلجراء المادتٌنإن أدناه،155و 154فً

تعوضبتؤشٌرةمإرخةوموقعةمنقبلمفتشالتسجٌلالمختص.

وتتضمنهذهالتؤشٌرةتفاصٌلالرسومالواجبةاألداءفٌمابعدباألرقامومجموعهذهالرسومبالحروؾ.

سبةإلجراءالتسجٌلبموجبالنصوصالسارٌةوٌجبأنتقدمالقراراتالخاضعةلهذهالتؤشٌرةفًالمواعٌدالمنصوصعلٌهابالن

                                                           

.2006منق.م/23وملؽاةبموجبالمادة1988منؾ.م/80مكرر:محدثةبموجبالمادة12-147المادة1
1991منق.م/50:معدلةبموجبالمادة13-147المادة2
 .1986منق.م/85:معدلةبموجبالمادة150المادة3
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المفعولوتحتطائلةالعقوباتالمنصوصعلٌهابموجبالنصوصالمذكورة.

العقودالمحررةبناء254و 152معمراعاةأحكامالمادتٌن153تخضعكذلكللتؤشٌرةالمنصوصعلٌهافًالمادة:  154المادة

المحا لدى العامة النٌابة طلب العمومًعلى للنظام التابعون اآلخرون واألعوان الدرك ورجال التنفٌذ أعوان قرارات وكذلك كم

الجنح وقمع متابعة موضوعها ٌكون التً والجنح بالمخالفات المتعلقة القرارات جمٌع عامة وبصفة الؽابات حراس وكذلك

باست وذلك والضرائب الشرطة ٌخص فٌما المطبق العام للتنظٌم المحكوموالمخالفات األطراؾ من الرسوم تحصٌل متابعة ثناء

علٌهمبالمصارٌؾ.

ٌخص:  155المادة فٌما وذلك الطابع رسم من للخزٌنة المستحقة المبالػ دفع من مإقتا، القضائٌة المساعدة من المستفٌد ٌعفى

المساعدةالقضائٌةوماعداحالةاإلعفاءالمنصوصعلٌهبموجبالقانون.

أعبله.ؼٌر 153اقاإلجراءالمحررةبناءعلىطلبالمستفٌدمنالمساعدة،إلىالتؤشٌرةالمنصوصعلٌهافًالمادةوتخضعأور

أناألحكاموالقراراتٌإشرعلٌهابماٌفٌدالطابعالمستحق.

وٌإشركذلكبماٌفٌدالطابعالمستحقعلى:

اعدةالقضائٌةإلثباتحقوقهوصفاته؛األوراقوالسنداتالتًٌقدمهاالمستفٌدمنالمس-1

مناألمر 4و 2القضائٌةوالسٌماأحكامالمادتٌنقراراتالتنفٌذالمنصوصعلٌهابموجبالتشرٌعالمطبقفًمادةالمساعدة-2

والنصوصالبلحقةبه. 1966ٌونٌوسنة 8المإرخفً 158- 66رقم

مهاالمستفٌدمنالمساعدةالقضائٌةإلثباتحقوقهوصفاته،مخالفةلقوانٌنالطابع،فإنالمبالػوإذاكانتاألوراقوالسنداتالتًٌقد

المستحقةبهذاالصددتكونواجبةاألداءفورابعدالحكمالنهائً.

ا الخاصةالتًتحلمحلها،تارٌخالقرار فًالتؤشٌرةبماتفٌدالطابعالمستحقأوفًالتؤشٌرة أنٌذكر لمتضمناالستفادةوٌجب

القضائٌة المساعدة من المستفٌد ٌقدمها التً والسندات األوراق على إال أثر أي التؤشٌرة لهذه ٌكون وال القضائٌة، المساعدة من

وعلىالقضٌةالتًقدمتخبللها.

 الباب الحادي عشر مكرر

حق الطابع المطبق على السجل التجاري

دجٌطبقحٌنفتحالسجلالتجاريأوٌلٌه.إذاكانالتعدٌلناتجاعنقرارأو 4.000طابعبـ:ٌإسسرسمالمكرر   155المادة 

عقدمتخذمنطرؾسلطةإدارٌةمختصةفإنهمعفىمنرسمالطابعهذا.

: وٌوزعحاصلهذاالرسمكماٌؤتً

.%70مٌزانٌةالدولة:..... -

رقم - الخاص التخصٌص عنوانه302–122حساب االقتصادٌة”الذي التحقٌقات موظفً لفائدة التكمٌلٌة المداخـٌـل صنـدوق

.%20”...وقمعالؽش

.10%......والصناعة.الؽرفةالجزائرٌةللتجارةوالصناعةوؼرؾالتجارة -

1.تجارةٌحددالتوزٌعبٌنالؽرفةالجزائرٌةللتجارةوالصناعةوؼرؾالتجارةوالصناعة،بموجبقرارمنالوزٌرالمكلؾبال

 الباب الثانً عشر

 اإلعفـاءات

وقرارات:  156المادة واألحكام المصالحة محاضر ذلك من وتستثنً الطابع إجراءات من العمل بحوادث المتعلقة الوثائق تعفى

أسالمالاالستئناؾوالتنازلمناالستئناؾوقراراتالؽرفةاالجتماعٌةالتًتمنحللمصابالمستفٌدمنرٌععمري،جزءامنر

البلزملتؤسٌسهذاالرٌعوإٌداعالمستندات.وتخضعهذهالوثائقالمعفٌةهكذا،إلجراءالتؤشٌرةبماتفٌدالطابع.

وتعفىمنالطابعنسخةمحضرالتحقٌقالذيٌمكنلؤلطراؾأنٌتسلموه.

تأواإلعبلناتالممنوحةلضحاٌاحوادثالعملأووتطبقأحكامالمقطعاألولمنهذهالمادةعلىجمٌعالوثائقالتًتثبتالزٌادا

لذويحقوقهم.

                                                           

1
.2021منق.م.ت./16و2009منقمت/14تٌنومعدلةبموجبالماد1993منق.م/60مكرر:محدثةبموجبالمادة155لمادةا
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إناالكتساباتالتًتتمبصفةودٌةولقاءعوضمنقبلالوالٌاتوالبلدٌاتأونقاباتالبلدٌاتوالمإسساتالعمومٌة:  157المادة

 ٌخص فٌما الخزٌنة لصالح تحصٌل أي عنها ٌترتب ال البلدٌات، أو للوالٌات االكتساباتالتابعة هذه تكون عندما الطابع، رسوم

مخصصةللتعلٌمالعمومًأوالمساعدةأوحفظالصحةاالجتماعٌةوكذلكألشؽال،التعمٌروالبناء.وتطبقهذهالتدابٌرعندماتعلن

فعةالعمومٌةلهذهالسلطاتالمختصةبموجبقرارتنظٌمًمطابقللقانونوالتنظٌماتالسارٌةالمفعول،عنحالةاالستعجالللمن

االكتساباتدونااللتجاءإلىالقٌامبإجراءاتالتحقٌق.

تعفىمنإجراءاتالطابعوثائقاإلجراءاتالتًتتمبناءعلىطلبالنٌابةالعامةوالتًٌكونموضوعها::  158المادة

للوثائقالتًتهماألشخاصالمعوزٌن،إصبلحاإلؼفاالتوالقٌامبالتعدٌبلتعلىسجبلتالحالةالمدنٌةبالنسبة-1

تعوٌضسجبلتالحالةالمدنٌةالتًضاعتأوأحرقتبسببحوادثالحربوتعوٌضالسجبلتالتًلمتمسك.-2

ٌإشرعلىاألحكامالتًتطلبهاالنٌابةالعامةوالتًلهانفسالموضوع،بماٌفٌدالطابعالمجانً.

1ملؽاة.:  159المادة

تعفىمنالطابع،جمٌعالوثائقالمتعلقةباإلجراءاتالمقدمةبطلبمنالنٌابةالعامةوالتًٌكونموضوعهاإماإعادة:  160ةالماد

تؤسٌسسجبلتالحالةالمدنٌةالمتلفةأوالتًضاعتعلىإثرحوادثالحرب،وإماتجدٌدأوتكمٌلعقودالحالةالمدنٌةالتًتتعلق

ذبداٌةاألعمالالعدوانٌة.بالفترةالمنصرمةمن

وٌإشرعلىاألحكامالصادرةفًشؤنهذهاإلجراءاتبماٌفٌدالطابعالمجانً.

وتعفىمنالطابعالسجبلتالمخصصةلتعوٌضالسجبلتالتًضاعتأوأتلفت.

الحالةالمد:  161المادة عقود أنتعوضجمٌع الرسمٌةالتًٌمكنها الشهادات األصلٌةأوتعفىمنالطابع نٌةالتًأتلفتنسخها

ضاعتعلىإثركارثةأوحوادثحرب،إلىؼاٌةأنتتمإعادةتؤسٌسالسجبلتأوردها.

القرارات 162المادة وكذلك بالوفاة القضائً التصرٌح ٌخص فٌما المقدمة اإلجراءات المتضمنة الوثائق الطابع من تعفى :

ٌةوالصورالرسمٌةالمسلمةعنها.والمستخرجاتوالنسخوالصورالتنفٌذ

تحررعلىورقؼٌرمدموغمستخرجاتالشهاداتأوالقراراتالقضائٌةالمتعلقةبتؤسٌسالحالةالمدنٌة.:  163المادة

عندما 164المادة عائلً اسم على بالحصول للمواطنٌن تسمح التً باإلجراءات المتعلقة القضائٌة الوثائق الطابع، من تعفى ال:

ٌكونلدٌهماسم.

واألمركذلكبالنسبةلمستخرجاتالحالةالمدنٌةفإنهاتسلممجاناإلىالمعنٌٌنعلىورقؼٌرمدموغ.

تعفىمنالطابعومنجمٌعاإلجراءاتالجبائٌة،النسخةاألصلٌةمنالعقودوالعرائضوالمحاضرالتًٌحررهافً:  165المادة

تابعونلكتاباتالضبطوٌسلمونهاإلىالطرؾأوإلىممثله.نسختٌنأعوانالتنفٌذال

حوادث:  166المادة إثر على المتلفة والمحفوظات الوثائق تؤسٌس بإعادة المتعلقة اإلجراءات وثائق مختلؾ الطابع، من تعفى

الحرب.

المادة:  167المادة  فً المذكورة والسجبلت واألحكام الوثائق عن النظر إعادة، 160بصرؾ ٌنبؽً التً الوثائق جمٌع فإن

لم إذا إال الطابع، من تعفى التؤسٌس، إعادة هدفها ٌكون التً اإلجراء شكلٌات جمٌع وكذلك حرب حوادث أو كارثة إثر تؤسٌسها

لؤل الرسمٌة الصور الطابع، من وتعفى تؤسٌسها. المعاد الوثائق ٌخص فٌما األصلٌة الوثٌقة على المطبقة الرسوم حكامتسدد

المخصصةلتحلمحلسجبلتالحالةالمدنٌة.والٌمكنأنٌطالببؤيؼرامةطابعفٌماٌخصالمستنداتالمقدمة.

والتطبقاألحكامالسابقةعلىالوثائقالمتلفةعلىإثركارثةوالتًهًفًحوزةموظؾعمومًضمننطاقمهامهأوبمناسبة

ممارستها.

لطابع:تعفىمنا:  168المادة 

 (الوثائقالمقدمةأمامالجهاتالقضائٌةالمختصةباستثناءالوثائقالخاضعةللطابعمنطبٌعتها،1

2 رقم القانون إطار فً إعدادها تم التً العقود لتحرٌر المخصصة السجبلت فً 84-11( المتضمن 1984ٌونٌو 09المإرخ

 2قانوناألسرة.

3ملؽٌتان.:  170و 169المادتان

4:ملؽاة.  171المادة 

المواد:  172المادة أحكام المعنٌٌن 274و 272و 271و 270و 269تطبق واألشخاص الهٌئات على القانون، هذا من

                                                           

1
 .2011منق.م/26:ملؽاةبموجبالمادة159المادة
.1986منق.م/86:معدلةبموجبالمادة168 المادة2
.2011منق.م/26:ملؽٌتانبموجبالمادة170و169المادتان3
.1985منق.م/138:ملؽاةبموجبالمادة171المادة4
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بتطبٌقالتشرٌعاالجتماعًالمتخذلصالحاألشخاصالمسنٌن.

االقانون،علىالتشرٌعالخاصبالمنحالعائلٌة.منهذ 272و 271و 270و 269تطبقأحكامالمواد:  173المادة

وبدون:  174المادة مجانا ٌكون المسنٌن، لؤلشخاص المقدمة الخاصة المنح موضعها التً بالنزاعات المتعلق اإلجراء إن

مصارٌؾ.

وتسلمالوثائقالمتعلقةبهذااإلجراءمجاناوتعفىمنرسومالطابع.

1ملؽاة.:  175المادة

تعفىمنالطابعالعقودالمتعلقةباالتفاقٌاتالجماعٌةوباإلجراءاتتسوٌةالنزعاتالجماعٌةللعمل.:  176المادة 

وجوازات:   177المادة والخراطٌش والشهادات واإلجازات والتسجٌبلت والتعهدات التوظٌفات الطابع، وإجراء رسوم من تعفى

واإلٌواء والمإونة التنقل وتذاكر أفرادالسفر تخص التً المحررات أو األخرى واألوراق والتورٌدات سلفة عن واإلٌصاالت

الجٌشمنأجلأداءعملهمفًالبروفًالبحروفًالجو.

إنجمعٌاتومنظماتالطلبةوالشبابالمعترؾبمنفعتهاالعمومٌة،مماثلةللشركاتالتعاضدٌةفٌماٌخصالطابع.:  178المادة

2ملؽاة.:  179المادة

على:  180المادة الطابع رسم باستثناء الطابع رسوم جمٌع من تعفى الفبلحً، التعاونً التؤمٌن صنادٌق أو الشركات إن

أعبله. 100اإلٌصاالتالمنصوصعلٌهفًالمادة

التؤمٌ مجال اتساعالعقودواالتفاقٌاتووثائقالتؤمٌنوملحقاتهافً أنرسومالطابععلى التؤمٌناتالمقننةضمنؼٌر ناتوإعادة

 3مكررمنقانونالطابعوالواقعةعلىكاهلالمإمنٌنتبقىواجبةاألداء. 11-أوال- 61المادة

تعفىمنالطابعشهادةالملكٌةالمتعلقةبنظامالسنداتاالسمٌة.:  181المادة

ع:  182المادة السفر تذاكر الحجمً، الطابع رسوم من الثمنتعفى السفر ثمن ٌمثل عندما الدولة تستؤجرها التً السفن متن لى
األدنىالمطبق.

وٌمكنتحدٌدكٌفٌاتتطبٌقهذهالمادة،عندالحاجة،عنطرٌققرارمنوزٌرالمالٌة.

تسلمالنسخةاألولىمنبراءاتاالختراعمعفاةمنرسومالطابع.:  183المادة

العبارا:  184المادة والتًإن الفبلحٌن العمال أجور دفع بإثبات والمتعلقة األجور وسجبلت والدفاتر األوراق على المسجلة ت
أعبله. 100تقضىبإعفاءأوتثبٌتدفعمبالػ،الٌترتبعنهارسمالطابعالمترتبعلىاإلٌصاالتوالمنصوصعلٌهفًالمادة

الرسمٌةوؼٌرهامنالوثائقالمسلمةعندماٌتعلقاألمربتؤمٌناتفًحالةوفاةأوتعفىمنالطابعالشهاداتوالعقود:  185المادة
حوادث،ناتجةعنأشؽالفبلحٌةوصناعٌة.

تعفىمنرسوموإجراءاتالطابع::   186المادة 

(السجبلتوالدفاترالتًٌستعملهاالصندوقالوطنًللتوفٌرواالحتٌاط،1

طاإهالحاملًالدفاتر،(التفوٌضاتالتًٌجبإع2

(الوثائقاألخرىالتًٌجبتقدٌمهاعندالبٌعفًبعضالحاالتمثلشهاداتالملكٌةودباجٌةمحضرالجرد،الخ...3

(المطبوعاتوالمحرراتوالوثائقمنكلنوعالبلزمةلمصلحةالصندوقالوطنًللتوفٌرواالحتٌاط،4

الرسم5 والعقود الملكٌة شهادات التً( الدفاتر تجدٌد أو نقل أو بتسدٌد للقٌام واالحتٌاط للتوفٌر الوطنً الصندوق ٌتطلبها التً ٌة
ٌملكهاأشخاصمتوفٌنأومعلنمنؼٌابهم،

(الوثائقوالعقودوالدفاترالتًٌوقعهاالصندوقالوطنًللتوفٌرواالحتٌاط،6
(حساباتالتوفٌرمنأجلالسكن. 7

تعفىمنرسومالطابعالوثائقالمحررةقصدالحصولعلىقروضفبلحٌة.:  187المادة
تعفىمنإجراءاتالطابعالشهاداتوالعقودالرسمٌةوؼٌرهامنالوثائقالمتعلقةفقطبهٌئاتعمومٌةللتقاعد.:  188المادة
 المتعلقة الوثائق من وؼٌرها الرسمٌة والعقود الشهادات الطابع رسوم من الدولةوتعفى سددتها التً المعاشات ودفع بتصفٌة فقط

كتكملةللرٌوعالعمرٌةالمقدمةلعمالاإلداراتالعمومٌةمنقبلالهٌئاتالعمومٌةللتقاعد.
وتعفىكذلكمنالطابعاإلٌصاالتالمسلمةلتسدٌدرإوساألموالالمخصصةودفعالمتؤخرمنالرٌوعالعمرٌةومعاشاتالتقاعد.

                                                           

.2011منق.م/26:ملؽاةبموجبالمادة175المادة1
.2011منق.م/26لمادة:ملؽاةبموجبا 179المادة2
.1990منق.م/72:معدلةبموجبالمادة180المادة3
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: 140تعفىمنرسمالطابعالمنصوصعلٌهفًالمادة:  189المادة

(بطاقاتالتعرٌؾالمهنٌةالتًتسلمهاإدارةالبرٌد،1

(بطاقاتالتعرٌؾالتًتسلمهاالسلطاتالشرعٌةإلىبعضالموظفٌناإلدارٌٌنأوالقضائٌٌنومهماكانتالمصلحةالتًٌنتمون2

إلٌها،

مسلمةإلىأفرادالجٌشالوطنًوعلىالخصوصإلىضباطالبحروالجو،(بطاقةالتعرٌؾال3

(بطاقةالتعرٌؾالتًتسلمهاالوالٌاتوؼٌرهامناإلداراتالمإهلةلتسمحللمعطوبٌنباالستفادةمنتخفٌضفًأسعارالتذاكر4

بالسككالحدٌدٌة،

بلدٌةلتسمحألصحابمعاشاتالدولةبقبضمعاشهمدونتقدٌمشهادة(بطاقاتالتعرٌؾالتًٌسلمهارإساءالمجالسالشعبٌةال5

الحٌاة.

تعفىمنرسوموإجراءاتالطابع،الشهاداتالمرضٌةالتًٌسلمهااألطباء.:  190المادة

تعفىالصكوكمنالطابع.:  191المادة

عٌٌنمحلالدفعسواءلدىالبنكالمركزيالجزائريوعندتقدٌمصكللتحصٌل،فإناإلضافةالموجودةعلىالصكوالتًتخصت

أولدىبنكآخرلهحساببالبنكالمركزيالجزائري،الٌترتبعنهاأيرسمطابع.

وتعفىمنالطابع،الشهاداتالمتعلقةبشروطتسٌٌرالحساباتالتًٌمكنالتصرؾفٌهاعنطرٌقالصكوك.

المنشؤةبالنسبةللبضائعالجزائرٌةالمعدةللتصدٌر.تعفىمنالطابع،شهادات:  192المادة

تهٌئة:  193المادة مشارٌع وإنجاز إعداد تخص التً واإلجراءات والمحررات والوثائق العقود الطابع، رسوم جمٌع من تعفى

البلدٌاتالمنكوبة.

بلالطالبوالمرفقةبالعرائضالتًٌقدمهاإماتعدؼٌرخاضعةلحقالطابعالنسخالمصادقعلٌهاطبقالؤلصلمنق:  194المادة

القضائًوالمنصوصعلٌهابموجبالقانونالعضويرقم اإلدارةتطبٌقالؤلحكامالمتعلقةبالتنظٌم المإرخ11-05الخواصأو

لسالقضائٌةوالتًتخصاإلجراءالذيٌجبأنٌتبعأمامالمجا2005ٌولٌوسنة17الموافق1426جمادىاألولىعام10فً

1التًتبتفًالقضاٌااإلدارٌة،والمخصصةلكًتبلػإلىاألطراؾالمعنٌة.

من:  195المادة ٌتم أن ٌمكن اإلدارٌة، القضاٌا فً تفصل التً القضائٌة المجالس قرارات ضد األعلى المجلس لدى الطعن إن

دونمصارٌؾفٌماٌخص:

(االنتخابات،1

نٌنواألنظمةالتًترتكبعلىالطرقاتالكبرىوؼٌرهامنالمخالفاتالتًٌرجعقمعهاإلىالمجالسالقضائٌة(المخالفاتللقوا2

التًتفصلفًالقضاٌااإلدارٌةوكذلكالتًترتكبعلىالطرقالرٌفٌة.

القضاٌااالجتماعٌة،وٌمكنأنتحررالتفوٌضاتعلىورقؼٌرمدموغبالنسبةللتمثٌلأمامالمحاكمالتًتفصلفً:  196المادة

تعطىهذهالتفوٌضاتفًأسفلالنسخةاألصلٌةأونسخةالتكلٌؾبالحضور.

وتحررأٌضاعلىورقؼٌرمدموغ،التقارٌروالمحاضرووثائقاإلجراءواألحكاموالوثائقالبلزمةلتنفٌذها.

على.وتطبقهذهاألحكامعلىالقضاٌاالمستؤنفةأوأمامالمجلساأل

تعفىمنكلرسمطابع،تذاكرالنقلوجمٌعالمحرراتاألخرىأوالمستنداتالتًتحلمحلها،وتذاكراألمتعةالتً:  197المادة

تحل التً األخرى المستندات أو اإلرسال وحافظات واإلٌصاالت الحدٌدٌة، بالسكك للنقل الوطنٌة الشركة المسافرٌن إلى تسلمها

تسلم والتً واإلٌصاالتمحلها صؽٌرة، أو كبٌرة بسرعة ٌتم الذي للنقل بالنسبة للنقل الوطنٌة الشركة نفس المرسلٌن إلى ها

زراعٌة طرود والمسماة الطرود بنقل المتعلقة المخالصات وكذلك محلها تحل التً األخرى المستندات أو اإلرسال وحافظات

اإلرسالمقابلالدفعأوالنقلالصوريأوالحقٌقًللمبالػوالقٌم.وبطرودالجرائد،واإلٌصاالتأوتذاكرالنقلفًحاالت

تعفىمنإجراءاتالطابع::  198المادة

(الوثائقوالمستنداتالمتعلقةبالتنبٌهاتوالحجوزوالبٌوعالتًتتمقصدتحصٌلالضرائبالمباشرةوالرسومالمماثلة،1

ىمحصلًاألموالالعمومٌةوقابضًالضرائبالمختلفةوالمخالصاتواإلٌصاالتالتً(المخالصاتأواإلٌصاالتالمسلمةإل2

ٌمكنلقابضًالضرائبالمختلفةأنٌسلموهاإلىالمكلفٌنوالتًتخصالضرائبالمختلفةوتسلمعلىالعقود،

نالضرائبالمباشرةوالرسومالمماثلة.(مختلؾأنواعالمطالباتالتًٌقدمهاالمكلفونإلىالمصالحالجبائٌةالمختصةفًشؤ3

المختلفة: 199المادة  الضرائب قابضو ٌسلمها التً اإلٌصاالت أو المخالصات بالمخالصات، الخاص الطابع رسم من تعفى

والمحاسبونالعمومٌونقصدمعاٌنةدفعرسومالوالٌاتأوالبلدٌاتالتًتحصلبواسطةجداولتعدهااإلدارةالجبائٌة.
                                                           

.2015منق.م./29معدلةبموجبالمادة194المادة1



 

38 

 

:تعفىمنرسمالطابعمختلؾالعقودوالمستنداتوالمحرراتالمتعلقةبعملٌاتالبناءالعقاريوكذلكالعقودالتًتثبت 200المادة

القروضوالتسبٌقاتالتًتتمتعبضمانمنالدولةوبزٌاداتفًالفوائد.

والمحررا:  201المادة والمستندات العقود مختلؾ الطابع رسم من الدولةتعفى من بضمان تتمتع التً باإلقتراضات المتعلقة ت

وبزٌاداتفًالفوائد.

الدولة:  202المادة صندوق بها ٌقوم التً بالعملٌات المتعلقة والمحررات والمستندات العقود مختلؾ الطابع رسم كل من تعفى

لتخصٌصالسكن.

:  203المادة االستئناؾ بالتصرٌحعن الخاص اإلٌصال المادةٌسلم فً إلٌه شؤن293المشار فً المدنٌة اإلجراءات قانون من

تسجٌلالتزوٌرإلىالمصرحبدونمصارٌؾ.

1ملؽاة.:  204المادة

العمومٌة:  205المادة الخزٌنة ثمنها تدفع أن ٌجب التً الدٌون وحسابات والفاتورات المذكرات الحجمً، الطابع رسم من تعفى

والمإسساتالعمومٌةذاتالطابعاإلداري.والوالٌاتوالبلدٌات

المتعلقة: 206المادة  الوثائق من وؼٌرها واإلٌصاالت والعقود واألحكام والتبلٌؽات والشهادات المحاضر و المخططات إن

باألضرارالتًألحقتبالملكٌةالخاصةعلىاثرتنفٌذأشؽالعمومٌة،تعفىمنإجراءالطابع.

نالطابع،الوثائقوالقراراتوالسجبلتالمتعلقةباالنتخاباتفٌماٌخصاالنتخابات.تعفىم:  207المادة

وفًحالةالطعنأمامجهةقضائٌةمختصةضدكلالقراراتالمتعلقةباالنتخاباتفانالطعنٌعفىمنالرسم.

 2ملؽاة.:  208المادة

ٌقةالتبلٌػالتًتسبقوالدةالطفلوالمسلمةقصدإعدادشهادةالمٌبلد.تعفىمنرسمالطابع،النسخةالرسمٌةمنوث:  209المادة

تعفىمنرسموإجراءالطابع::  210المادة

(الشهاداتوالتبلٌؽاتواألحكاموالعقودالتًتفٌدالمخالصاتوؼٌرهامنالعقودالتًتتعلقفقطبخدمةاألطفالالمستفٌدٌنمن1

المساعدة.

ًتهمهموعلىالخصوص:(العقودالت2

عقدالترشٌد،-

حساباتالوصاٌةالتًٌوافقعلٌهاالمجلسالعائلً؛-

 الوثائقوالمحضروبٌانالمحاسباتالخاصةألشهرالرضاعةوالمعاشات؛-

(العرائضالمتعلقةبحماٌةاألطفالالذٌنعوملوامعاملةسٌئةأوالمتشردٌنعادة.3

 3ؽاة.مل:  211المادة

إنعملٌةنقلالكلأوالبعضمنأموالتملكهاهٌئةتواصلعملذانفععاموالتًتتمتحتأيشكلكانوفًفائدة: 212المادة 

المصلحةالعامةأولحسنتسٌٌرلصالحمإسسةمعترؾبمنفعتهاالعامة،تعفىمنرسومالطابع.

األولأنتبقىاألموالالمعنٌةمخصصةلنفسالؽرضوالثانًهوأنٌتمنقلهاوتكوناالستفادةمنهذاالتدبٌرمرتبطةبشرطٌن

لصالحالمنفعةالعامةأوألحسنتسٌٌر.

وستوضح،عندالحاجة،كٌفٌاتتطبٌقهذهالمادةبموجبنصالحق.

األ:  213المادة وجراحو األطباء اإلدارات، لدى به ٌقوم الذي التسجٌل الطابع، رسم من والبٌطرٌونٌعفً والصٌادلة سنان

وؼٌرهممنرجالالسلكالطبًفٌماٌخصشهاداتهموإجازاتهم.

تعفىمنرسمالطابع،النسخالرسمٌةالتًتسلمهاكتابةضبطالمحاكمالتًتفصلفًالقضاٌاالمدنٌةواالجتماعٌة.:  214المادة

ٌؽاتوالعقودوؼٌرهامنالوثائقالتًحررتبشؤننزعالملكٌةمنأجلإنالمخططاتوالمحاضروالشهاداتوالتبل:  215المادة

المنفعةالعمومٌة،تعفىمنإجراءالطابع.

اآلجال ضمن ٌبرهن، ما عند العمومٌة، بالمنفعة التصرٌح قبل تمت التً الودٌة االكتسابات على قبضت التً الرسوم وتسترجع

العقارات أن على المادة، هذه فً بقابلٌةالمحددة الخاص القرار فً أو العمومٌة بالمنفعة التصرٌح هذا فً إلٌها المشار المكتسبة

التنازل.والٌمكنأنٌطبقاسترجاعالرسومإالبالنسبةلجزءمنالعقاراتالتًاعترؾبمنفعتهاالعامة.وٌتماالسترجاعفًأجل

معمراعاةاألحكامالقانونٌةالمتعلقةبانقطاعالتقادم.أربعةسنواتابتداءمنتارٌخالتصرٌحبالمنفعةالعمومٌة
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1ملؽاة.:  216المادة

فً:  217المادة الحقوق أصحاب بتحدٌد المتعلقة والمحررات والمستندات الوثائق مختلؾ الطابع، رسوم جمٌع من تعفى

تعوٌضاتنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة.

راءالطابع،الوثائقالمحررةفًشؤناإلفبلساتوالتصفٌاتالقضائٌةاآلتًتعدادها:تصرٌحاتالتوقؾتعفىمنإج:   218المادة

الدائنٌن، باستدعاء أو باإلفبلس بالتصرٌح والمتعلقة بالنشر الخاصة والشهادات اإلعبلنات الموازنات، تقدٌم الدفع،الموازنات، عن

والمعامبلت الجرود بإٌداع الخاصة األخرى،الوثائق الدٌون والوثائق جداول الدائنٌن، ومداوالت والمبلحظات المجالس محاضر

وكبلء وحسابات تقارٌر ، القاضً هذا وقرارات أوامر التفلٌسة، قاضً إلى الموجهة العرائض التحصٌبلت، وثائق المفترضة،

تؤجٌلمٌعادالوفاء.التحققمنالدٌونوالتؤكدمنها،الصلحأو التفلٌسة،جداولالتوزٌع،محاضر

أعبله.100ؼٌرأنإٌصاالتالتوزٌعالتًٌسلمهاالدائنون،تبقىخاضعةلرسمالطابعالمنصوصعلٌهفًالمادة

األحكام:  219لمادةا ومستخرجات الضبط كتاب إلى التسجٌل مفتش ٌسلمها التً اإلٌصاالت مدموغ، ؼٌر ورق على تحرر

الخاصةباإلداراتوالمبرمةفًجلسةعلنٌة.المتعلقةبعقودالمزاٌدة

ٌمسككتابالضبطالمحكمةعلىورقؼٌرمدموغالسجلالذيٌثبتإرسالاإلخطاراتونتائجهاالمشارإلٌهافً:  220المادة 

أعبله. 6- 63المادة

:  221المادة أوال الفقرة فً علٌه المنصوص الرسم دفع من المادة-ٌعفى أصحاب 145من الحرب معطوبو القانون، هذا من

℅. 60معاشعجزبمعدلٌساويأوٌفوق

أو:  222المادة  والدٌهم عن عزلوا الذٌن القصر حماٌة إلى ترمً والتً بالجزائر حررت التً العقود جمٌع الطابع، من تعفى

أوصٌائهمبسببحوادثالحربوكذاالنسخالرسمٌةالتًتسلمعنهذهالعقود.

تعفىمنالطابع،العقودواألحكاموالمستنداتوالمحرراتالتًتتعلقبؤضرارالحرب.:   223المادة

2ملؽاة.:  224المادة

:تعفىمنرسمالطابعالحجمً،الوصاٌاوالوصاٌاالمكتوبةبخطالٌدأوؼٌرهاوالتًكتبهاالجنودخبللمدةاألعمال  225المادة

العدوانٌة.

ؼٌر:   226المادة أو منقولة أموال نقل تتضمن لم إذا البناء جمعٌات وحل إنشاء إلى الضرورٌة العقود الطابع، رسم من تعفى

منقولةبٌنالشركاءأوأشخاصآخرٌن.

وتعفىمنرسمالطابع،التفوٌضاتالتًتعطىقصدالتمثٌلفًالجمعٌاتالعامة.

3ملؽاة.:  227المادة

 2 ؽاة.مل:228المادة 

والنشر:229لمادة ا الموافقة وعقود الرسمٌة والعقود المدنٌة الحالة سجبلت مستخرجات الطابع، تفٌد التً التؤشٌرة من تعفى

ومداوالتالمجلسالعائلًوالتبلٌػعنداالقتضاءوشهاداتالتسرٌحمنالخدمةالوطنٌةواإلعفاءاتبسبالقرابةأوالمصاهرةأو

المثبتةللزواجووثائقاإلجراءواألوامرواألحكاموالقراراتالتًتهدؾإلىتسٌٌرزواجالفقراء.السنوالشهادات

وٌستفٌدمنأحكامهذهالمادة،األشخاصالذٌنلهمشهادةتثبتفقرهمٌسلمهارئٌسالمجلسالشعبًالبلديأومحافظالشرطةبناء

 تثبتأنهمؼٌرخاضعٌنأليضرٌبة.علىشهادةمنقابضالضرائبالمختلفةلبلدٌتهم

المادة:  230المادة  ألحكام وفقا فقرهم أثبت الذٌن القصر والد ترخٌصات الطابع، رسوم من من 229تعفى تعفى كما أعبله.

مجالسفًإجراءالطابعكلمنالعقودالضرورٌةالستدعاءوتؤسٌسالمجالسالعائلٌةوالتصدٌقعلىالمداوالتالمتخذةفًهذهال

حالةفقرالقصروكذلكمحاضرالمداولةوالقراراتالتًٌقبلبموجبهاالتصدٌقأورفضه.

وتطبقهذهاإلعفاءاتعلىالعقودواألحكامالضرورٌةلتنظٌموصاٌةاألوالدالمعوزٌنوحراستهم.

االت.وإناألشخاصالذٌنٌطلبحجرهموالمحجورٌنٌماثلونالقصرالمعوزٌنفًنفسالح
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تعفىمنرسمالطابعوإجرائه،اإلٌصاالتالمتعلقةباإلسعافاتالتًقدمتإلىالفقراء.: 231المادة 

وتكونالشهاداتالمثبتةللفقراءأٌضامعفاةمنذلكالرسم.

ال: 232المادة  تسدٌد ملى قدرتهم بعدم والمعترؾ المعوزٌن األشخاص، إلى تسلم التً السفر جوازات رسمإن من تعفى مبلػ،

الطابعضمنالشروطالتًستحددبموجبنصقانونًٌتخذبمبادرةمشتركةمنالسلطاتالمختصة.

تعفىالدفاترالتجارٌةمنرسمالطابع.:  233المادة

رسمالطابع.إنقوائمحمولةالسفنوالتصرٌحاتالخاصةبالبضائعوالتًٌجبتقدٌمهاإلىالجمارك،تعفىمن:  234المادة

1ملؽاة.:  235المادة

تعفىمنرسمالطابع،عقودالحالةالمدنٌةوعقودالتوثٌقوؼٌرهامنالوثائقالخاصةبرجالالبحر.-أوال:  236المادة

تستفٌدمننفساإلعفاءالطعونالمفتوحةللمعنٌٌن:-ثانٌا

اتاإلدارةالمتخذةفٌماٌخصالرسوملفائدةالمإسسةالعمومٌةلرجالالبحر.(أمامالمجلسالقضائً)الؽرفةاإلدارٌة(ضدقرار1

أو2 البحري الصٌد أو للتجارة الجزائرٌٌن للبحارة التقاعد معاشات بشؤن المتخذة الوزارٌة القرارات ضد األعلى المجلس أمام )

النزهةأوأعوانالمصلحةالعامةعلىمتنالسفن.

منإجراءالطابع:تعفى:  237المادة

وعجز1 ومرض حوادث وقوع حالة فً وعائبلتهم للبحارة منح أو معاشات أو تعوٌضات أو عبلجات بمنح المتعلقة األوراق )

ووالدة،

وثائق2 كل عامة وبصفة عنها، المسلمة الصور أو التنفٌذٌة والصور والنسخ المستخرجات وكذلك القرارات أو األحكام )

ًتعطًالحقفًاالستفادةمنالعبلجأوالتعوٌضاتأوالمعاشاتأوالمنحالمشارإلٌهاأعبله.اإلجراءاتالت

 2 اإلجراءاتواألحكامالمتخذةوالصادرةفًشؤنالتؤدٌبوالعقوباتوالتًتخصاألفرادالتابعٌنلطاقمسفنالبحرٌةالتجارٌة.

بالح:  238المادة التكلٌفات الطابع رسم من الخاصةتعفى والجنائٌة التؤدٌبٌة األحوال فً الصادرة واألحكام السندات ضور،

باألشخاصالمنتمونإلىمبلحةالمراكبوالمبلحةالتجارٌة.

3:ملؽاة.239المادة 

2ملؽاة.:  240المادة 

فً:  241المادة المطبقة األحكام بموجب علٌها المنصوص الدائنٌن الدٌونوشهادات جرد فًٌعد الدٌون لحسم التسجٌل، مجال

تصرٌحاتالتركات،علىورقؼٌرمدموغ.

4كماتعفىمنالطابعالنسخةالمراجعةبخصوصالدٌن.

تعفىمنرسومالطابعوإجراءاتهالعقودالرسمٌةالمتعلقةبوفاةاألوالدالورثةخبللالحربأوعلىإثروقائعحربٌة: 242المادة 

.

5ملؽاة. :243المادة 

وجداول:  244المادة المتاجر حٌازة رهون و بالبٌوع والمتعلق الضبط كاتب ٌمسكه الذي التسجٌبلت دفتر الطابع، من ٌعفى

على للحصول المقدمة الوثائق وكذلك بها الخاصة والنسخ والمستخرجات والشهادات والبٌانات باإلٌداعات واالعتراؾ التسجٌل

الوثائقصراحةوجهتها. مودعةلدىكتابةالضبطوالنسخالتًتسلمعنهاشرٌطةأنٌبٌنفًهذهإتمامإجراءوالتًتبقى

المكتب:  245المادة تخص التً نوع كل من والمحررات والوثائق العقود باإلٌصاالت، ٌتعلق الذي عدا الطابع، من تعفى
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الجزائريالمهنًللحبوبوالهٌئاتالتعاونٌةللحبوب.

إنالطعنالذيٌرفعهعمالالمناجمأمامالمجلساألعلى،معفىمنرسومالطابع.:  246ةالماد

من:  247المادة الدولة تملكها التً األراضً استعمال بكٌفٌة المتعلقة والمحررات والوثائق العقود كل الطابع، رسوم من تعفى

أجلالقٌامبالتجاربالفبلحٌة.

راءالطابع،التكلٌؾبالحضورووثائقاإلجراءاتواألحكامالصادرةفًشؤنالصٌدالبحريالساحلً.ٌعفىمنإج: 248المادة 

واالحتٌاط:  249المادة للتوفٌر الوطنً الصندوق ٌقدمه التً المعاشات على التسبٌقات إٌصاالت الطابع، رسم من تعفى

والمإسساتالعمومٌةلرجالالبحر.

1:ملؽاة. 250المادة

أو:  251المادة السفر جوازات أو اإلقامة شهادة على الحصول إلى الرامٌة البلجئٌن طلبات وإجراءاته، الطابع رسم من تعفى

وثائقالسفرمنأجلالرجوعالنهائًإلىوطنهم.

الجنائ:  252المادة اإلجراءات ومستندات ونسخ العامة الشرطة وثائق وإجراءاته، الطابع رسم من بدونتعفى المسلمة ٌة

مصارٌؾ.

وتعفىأٌضامنرسمالطابعوإجراءاته،وثائقكتابالضبطورجالالدركالوطنًفًالمٌدانالجنائً.

2ملؽاة.:  253المادة

تعفىمنرسمالطابع،المحاضرالتًتعاٌنالمخالفاتأوالجنحمهماكاننوعها.:  254المادة

3ملؽاة.:  255المادة

تعفىمنرسمطابعاإلٌصاالت،المخالصةالمسجلةعلىالصكوكأوالسندالمنفصلعنالصكوكذلكعلىالسفاتج:  256دةالما

والسنداتألمروؼٌرهامناألوراقالتجارٌة.

وتعفىمنرسمالطابعأوامرالدفع.

:ٌعفىكذلكمنرسمطابعاإلٌصال: 257المادة

جوأقلمنهاعندماالٌتعلقاألمربتسبٌقةعلىالحسابأوبإٌصالنهائًعلىمبلػأكبر.د 5(اإلٌصاالتالبالؽة1

 ؼٌرهاإلثباتإعطاءاألوراقالتجارٌةللتداولأوللقبولأوللقبض، (االعترافاتواإلٌصاالتالمسلمةسواءبالرسائلأو2

ةبشرطأواألظرفةواألوعٌةالتًاستعملتللتسلٌم،وإماتخفٌض(المحرراتالتًٌكونموضوعهاإمااستعادةالبضائعالمسلم3

 هذه نفس قٌمة هذه إلى ٌشار أن وٌجب األوعٌة، أو علىاألظرفة مكتوبة بإشارات متمٌزة بوثائق التخفٌض هذا أو االستعادة

 4الفواتٌر.

:  258المادة أو مصرؾ صاحب من مسحوب صك بواسطة مسدد مبلػ عن إٌصال كل محاسبإن أو المالٌة لؤلوراق سمسار

للخزٌنةٌشاركفًمصلحةاألموالالخاصةأوبواسطةصكبرٌديأوتحوٌلمصرفًأوبرٌدي،ٌعفىمنرسمطابعاإلٌصال

بشرطأنٌذكر:

كوكالبرٌدٌةتارٌخورقمالصكوكذلكاسمالمسحوبعلٌهأورقمالحسابالبرٌديوتارٌخالمدٌونٌةواإلشارةإلىمكتبالص-

الذيٌوجدلدٌهالحسابإذاتمالتسدٌدبواسطةصكبرٌدي.

تارٌخاألمربالدفعوتارٌختنفٌذوتعٌٌنالمصارٌؾالتًساهمتفًالعملٌةوذلكإذاتمالتسدٌدبواسطةتحوٌلمصرفً.-

امةتستحقعنكلوثٌقة،محرر،إٌصالوصلأوالؽردجوهذه 200إنكلمخالفةلؤلحكامالسابقة،ٌعاقبمنهابؽرامةقدرها

 5. أعبله 34إٌصالتسلٌمدونالمساس،عنداالقتضاء،بتطبٌقالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادة

ثانٌامنهذا- 100:تعفىإٌصاالتالودائعالنقدٌةلدىبنكأومإسسةمماثلة،منحقالطابعالواردفًالمادةمكرر   258المادة

6القانون.

                                                           

.2011ق.م/من26:ملؽاةبموجبالمادة250المادة1
.2011منق.م/26:ملؽاةبموجبالمادة253المادة2
.2011منق.م/26:ملؽاةبموجبالمادة255المادة3
.1986منق.م/88:معدلةبموجبالمادة257المادة4
.1992منق.م/70:معدلةبموجبالمادة258المادة5
.1996منق.م/69مكرر:محدثةبموجبالمادة258المادة6
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ثالثا:   258المادة من والمدفوعة الصادرة الحواالت الطابع، رسوم من أٌضا بالنظامتعفى ٌتمتع الذي البرٌدي المتعامل طرؾ

1اإلمتٌازي.

فًالمادةرابعا:  258المادة  علٌه الطابعالمنصوص حق من أٌضا من 100تعفى اإلٌصاالت هذاالقانون، المسددةمن المبالػ

2بإٌداعنقديلدىبنكأومإسسةمماثلة.

الدٌون:  259المادة من وؼٌرها التجارٌة الدٌون تحصٌل عملٌات تسجٌل قصد الضبط كتابة فً الممسوك السجل إعداد ٌتم

الصؽٌرة،علىورقؼٌرمدموغ.

وتعفىمنرسمالطابعالشهاداتالمتعلقةبه.

صرٌحاتالخاصةبإصبلحالسجلالتجاريعلىورقؼٌرمدموغ.تحررالت:  260المادة

كتابة لدى التجارٌة الشركات تودعها التً والوثائق التجاري السجل فً التسجٌبلت نسخ مدموغ، ؼٌر ورق على كذلك وتحرر

ضبطالمحكمة.

ثرإفبلسوتسوٌةقضائٌة.تعفىمنرسمالطابع،اإلجراءاتالخاصةبإعادةاالعتبارالمقررعلىأ:  261المادة

إعادة:  262المادة لطلب الرافض القرار ضد المقدم بالنقض الطعن فإن علٌهم المحكوم االعتبار بإعادة الخاصة الحاالت فً

االعتبارٌعفىمنرسمالطابع،وانكلوثائقاإلجراءاتٌإشرعلٌهابماتفٌدالطابعالمجانً.

رمدموغ:توضععلىورقؼٌ:  263المادة

األرقام،وكل1 الضبطوالتًٌقٌدونبهاٌومابعدٌومدونتركبٌاضأوسطوروحسبتسلسل (الفهارسالتًٌمسكهاكتاب

العقودواألوراقواألحكاموالقراراتالمعفاةمنإجراءاتالطابعوالتسجٌل،

ٌل،أشخاصأوشركاتٌتعاطونعملٌاتالوسطاءقصدشراء(الفهارسالتًٌمسكها،تنفٌذالؤلحكامالمطبقةفٌماٌخصالتسج2

أوبٌععقاراتأومحبلتتجارٌةأوٌشترونعادةباسمهمنفساألمبلكوٌصبحونمالكٌنلهاقصدإعادةبٌعها،

(السجبلتالتًٌمسكهااألشخاصالذٌنٌمتهنونأوٌتاجرونفًجمعأوتحصٌلأودفعأوشراءالقسٌماتوالصكوك،3

(الفهارسالتًتمسكهامإسساتوشركاتالتؤمٌنوإعادةالتؤمٌن.4

فقط:  264المادة الخاصة األموال على باستٌبلء المتعلقة نوع كل من والمحررات والمستندات العقود الطابع، رسم من تعفى

بتسدٌدمختلؾالتعوٌضات.

التسوٌات:  265المادة ومختلؾ الملكٌة نقل عن ٌترتب المتعلقةال العقود وكذلك المحلٌة الجماعات قبل من والمبرم به المتعلقة

بالمراجعةأواالنجازاالستثنائًللعقودالمبرمةمنقبلالجماعاتالمحلٌة،أيتحصٌللفائدةالخزٌنةفٌماٌخصرسمالطابع.

ورأوالصورالتنفٌذٌةالتًٌتمإعدادهاوكذلككل:تعفىمنرسمالطابع،القراراتأوالمستخرجاتأوالنسخأوالص 266المادة

وثائقاإلجراءاتالخاصةبمراجعةثمنالكراءواإلٌجاراتالتًٌسمحبهاالقانونوالتنظٌماتالسارٌةالمفعول.

واإل للكراءات جدٌد لثمن بالتراضً التحدٌد الوحٌد موضوعها ٌكون التً االتفاقٌات الطابع، رسوم من كذلك ٌجاراتوتعفى

 .الجارٌة

3ملؽاة.: 267المادة 

منقانوناإلجراءاتالمدنٌةالمتعلقةبالحجزالعقاريفانتسلٌمنسخة 388:فًالحالةالمنصوصعلٌهافًالمادة 268المادة

لالدولة،ٌتممندوندفعمننفسالقانونمنقبلالعونالمنفذلكتابةالضبطوالىوكٌ387مصدقةلئلنذارالمشارإلٌهفًالمادة

رسمالطابع.

منقانوناإلجراءاتالمدنٌة. 388وٌوضعكذلكدونرسمالطابع،الطلبالمنصوصعلٌهفًالمقطعالخٌرمنالمادة

إناألوراقالمتعلقةبتطبٌقتشرٌعالتؤمٌناتوالضماناالجتماعً،تعفىمنرسومالطابع.:   269المادة

التً:  270المادة التنفٌذٌة الصور أو الصور أو النسخ أو المستخرجات وكذلك والقرارات األحكام الطابع، إجراءات من تعفى

تسلمعنهاوبصفةعامةكلوثائقاإلجراءاتالتًٌخولهاتطبٌقتشرٌعالتؤمٌناتوالضماناالجتماعً.

با 271المادة المتعلقة العقود جمٌع الطابع، رسوم من تعفى صنادٌق: إلى بها بالقٌام ٌسمح التً والقروض العقارات كتساب

.التؤمٌناتاالجتماعٌةوالصندوقالجزائريالتعاونًلبلحتٌاطاالجتماعًللموظفٌن

لبلحتٌاط:   272المادة التعاونً الجزائري الصندوق سٌر بشروط المتعلقة والوثائق العروض نشر الطابع رسوم من تعفى

                                                           

.2001منق.م/20ثالثا:محدثةبموجبالمادة258لمادةا1
.2001منق.م.ت/9رابعا:محدثةبموجبالمادة258لمادةا2
.2011منق.م/26:ملؽاةبموجبالمادة267المادة3
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1ظفٌن.االجتماعًللمو

من:  273المادة المواد بموجب الطابع مادة فً علٌها المنصوص الجبائٌة اإلعفاءات  269إن نفس272إلى ضمن تمنح ،

 القانون بموجب المإسس االجتماعً الضمان نظام بتطبٌق والمتعلقة النوع نفس من والمبالػ والوثائق العملٌات إلى  الشروط،

. 1968ٌناٌرسنة 8الموافق 1387 شوال 8المإرخفً4-68  مروالسٌمااأل لصالحالعسكرٌٌن

الضمان:  274المادة أنظمة بعقوبات المتعلقة المنازعات وكذلك النزاع وقواعد المراقبة تدابٌر بمنازعات المتعلق اإلجراء إن

االجتماعًوالتعاوناالجتماعًالفبلحًوحوادثالعمل،ٌعفىمنرسومالطابع.

تعفىمنرسومالطابع،العقودواألحكاموالوثائقوالمحرراتالمتعلقةبنقلاألموالالمنكوبةالتًاكتسبتهاالبلدٌات:  275لمادةا

أوتهٌئةمحبلتمخصصةللمصالح والوالٌاتوالدواوٌنوالهٌئاتالعمومٌةللسكنالمعتدلالكراءقصدبناءسكنمعتدلالكراء

العمومٌة.

تعفىمنرسومالطابع،الشهاداتوالعقودوكلالوثائقاألخرىالمتعلقةبإعادةتنظٌمالهٌئاتالفبلحٌة.:  276المادة

إنهٌئاتاالحتٌاطالفبلحًوالتعاونً،تخضعفٌماٌخصالطابعإلىالنظامالمطبقعلىالتعاونٌاتالفبلحٌةوذلك:  277المادة

. 276معمراعاةأحكامالمادة

إنالنقلالذيٌتمبصفةإلزامٌةتطبٌقاللقوانٌنواألنظمةالسارٌةالمفعول،إلىمصالحذاتفائدةفبلحٌةعامةأوإلى:  278ادةالم

لصالح تحصٌل أي عنه ٌترتب ال المنحلة، التعاونٌة الشركات رأسمال من الصافٌة األصول زٌادة من أخرى فبلحٌه تعاونٌة

الخزٌنةفٌماٌخصالطابع.

للحسابات:  279المادة والمندوبٌن اإلدارة مجلس أعضاء وقائمة األساسً القانون من نسخة مدموغ ؼٌر ورق على تحرر

والمدٌرٌن،المودعتانلدىكتابةضبطالمحكمةمنقبلالتعاونٌاتالفبلحٌةواالتحاداتالتعاونٌةالفبلحٌةالمسٌرةبموجباألمر

والمتضمنالثورةالزراعٌة.1971نوفمبر8الموافق1391انعامرمض20المإرخفً73-71رقم

وٌعطًبدونمقابلإٌصالعنالوثائقالمودعة.

العامة الجمعٌة فً تمثٌله قصد اإلتحاد إلى المنظمة الجماعات مندوب أو الشرٌك ٌعطٌها التً الوكالة مدموغ ورق على وتحرر

للتعاونٌةالفبلحٌةأولئلتحاد.

القطاع:280 المادة بتعاونٌات الخاصة نوع كل من والمحررات المستندات اإلٌصاالت، طابع ؼٌر الطابع رسوم من تعفى

الفبلحً.

وتعفىكذلكمنرسومطابعاإلٌصاالت،اإلٌصاالتعنالقمحالتًتسلمهاالتعاونٌاتإلىمنخرطٌهاأوأصحابحقاالستعمال،شرٌطةأن

.خالصاتأخرىالتتضمنهذهاإلٌصاالتم

السارٌة األنظمة و للقوانٌن تطبٌقا المحدثة الخبز بصنع الخاصة والمطاحن المطاحن التعاونٌات على المادة هذه أحكام وتطبق

المفعول.

2ملؽاة.: 281المادة 

 عاونٌة.ٌعفىمنرسمالطابعوإجراءاته،الطعنأمامالمجلساألعلىفًشؤنرفضأوسحباعتمادشركةت:282المادة 

للشركات األساسٌة القوانٌن على المدخلة التعدٌبلت على التصدٌق رفض حالة فً المرفوعة الطعون على اإلعفاء نفس وٌطبق

التعاونٌةأوسحبالتصدٌقعلىنظامهٌئةللخدماتاالجتماعٌةأوصندوقتعاونًللشٌخوخةوالعجزوالحوادثوالوفاة.

جمٌعاألعمالالتًتهمالشركاتالتعاونٌةواتحاداتها.تعفىمنرسمالطابع: 283المادة 

وتعفىكذلكمنرسمالطابع،التفوٌضاتالعرفٌةواإلٌصاالتعناشتراكاتاألعضاءالشرفٌٌنأوالمشاركٌنواإلٌصاالتعن

تعملةلدفعالمرتبات.المبالػالمدفوعةألصحابالمعاشاتأوذويحقوقهموكذلكالسجبلتأوالدفاترذاتاألروماتالمس

و المنقولة باألموال التمتع أو االنتفاع حق ملكٌة نقل على المادة هذه من األول المقطع فً علٌه المنصوص اإلعفاء ٌطبق وال

العقارٌةسواءبٌنالحٌاءأوبسببالوفاة.

مشروعالقانوناألساسًالذيٌجبعلىمإسسًش: 284المادة  لدىكتابةٌحررعلىورقؼٌرمدموغ، إٌداعه ركةباألسهم

                                                           

 .1985منق.م/140:معدلةبموجبالمادة272المادة1
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.ضبطالمحكمةالتابعلهامقرالشركةقبلكلاكتتابفًرأسالمال

وتحرركذلكعلىورقؼٌرمدموغنسخةقسٌمةاالكتتابالتًٌجبأنتسلمإلىكلمكتتبأسهمفًشركةباألسهم.

منقانونالرسومعلىرقماألعمالو124و122و38و37:تعفىمنرسمالطابع،الطلباتالمقدمةتنفٌذاللمواد285المادة 

السٌماالحكامالمتعلقةبتطبٌقالرسمالوحٌداإلجمالًعلىتؤدٌةخدمات.

الجمركٌة،بمقتضىأحكام الرسوموالحقوق اكتتابهامناجلدفعالضرائبو االلتزاماتوالعروضالمضمونةالتًٌمكن تعفى

مكررمنقانونالجمارك،109و108منقانونالضرائبؼٌرالمباشرةو571لىرقماألعمالومنقانونالرسمع81المواد

 1منهذاالقانون.83منرسمالطابعالنسبًالمنصوصعلٌهفًالمادة

2.ملؽاة:286المادة 

تحررعلىورقؼٌرمدموغجمٌعالنسخالمخصصةلئلدراجفًملؾالدعوى.:287 المادة

تعفىمنرسمالطابعوإجراءاته،أحكامقاضًاألحداث.:288المادة 

أو:289المادة  الوصاٌة بنظام المتعلق للتشرٌع تطبٌقا المتخذ الضمان استبلم أو العقاري الرهن تسجٌل إجراءات وثائق إن

التؽٌب،ٌإشرعلٌهابماٌفٌدالطابعالمجانً.

ادرضمنالتشرٌعالمذكور،ومحضرمداولةالمجلسالعائلً.وٌحررعلىورقؼٌرمدموغ،مستخرجحكماإلدانةالص

وٌعفىمنرسمالطابعالجردالذيٌضعهالموثقبمناسبةتطبٌقالتشرٌعالمتعلقبنظامالوصاٌةأوالتؽٌبوذلكعندماٌكونمبلػ

دج.1.000التركةأقلمن

حرراتمنكلنوعالمتعلقةبالجمعٌاتالعائلٌة.تعفىمنجمٌعرسومالطابع،العقودوالمستنداتوالم: 290المادة 

3:ملؽاة.291المادة 

 4ملؽاة.:292المادة 

 5.:ملؽاة293المادة 

:294المادة  المادة فً إلٌه المشار التصرٌح من الثانٌة  النسخة مدموغ، ؼٌر ورق على المتعلق63تحرر و القانون هذا من

منقولةوالتًتحفظفًمكتبالتسجٌل.بالبٌوعالعمومٌةوبالمزادألشٌاء

فً:295المادة  علٌها المنصوص والموافقات والقبول والتنازالت باالستبلم اإلشعارات و الرسائل الطابع، إجراءات من تعفى

المنتو ورهون الفنادق ورهون للحبوب المهنً الجزائري بالمكتب الخاصة الرهون والسٌما الزراعٌة الؽبلت الرهون جاتمادة

المنجمٌةوالرهونالصناعٌةوالسجلالذيقٌدتعلٌههذهالرهونونسخةتسجٌلاالقتراضوالشهادةالسلبٌةوشهادةالشطبالتً

تخصهذهالرهون.

مكرر: 295المادة  رقم القانون بمقتضى المحررة الوثائق و األوراق و العقود كل الطابع رسوم من فً01-81تعفى المإرخ

والمتضمنالتنازلعناألمبلكالعقارٌةذاتاالستعمالالسكنًأوالمهنًأوالتجاريأوالحرفًالتابعةللدولة1981فبراٌرسنة

عن التنازل موضوعها التً العمومٌة والهٌئات والمنشآت والمإسسات العقاري والتسٌٌر الترقٌة دٌوان و المحلٌة الجماعات و

6المحبلتذاتاالستعمالالسكنً.

 7.ملؽاة:2مكرر 295ادة الم

 الباب الثالث عشر

 أحكـام مختلفة

:فًجمٌعالحاالتالتًٌنصفٌهاالقانونالجبائً،علىإعفاءمنرسومالطابعٌتضمنهذااإلعفاءكذلكاإلعفاء2  96المادة

منإجراءاتالطابع.

:  297المادة على المفعول السارٌة األحكام نصت إذا ما حالة هذهفً إلؽاء ٌجوز المستحق، الطابع تفٌد بما التؤشٌرة وجوب

الشكلٌاتأوتؤخٌرهاأوتبسٌطهاطبقاللقوانٌنواألنظمةالسارٌةالمفعول.

عنداالقتضاء،كٌفٌاتتطبٌقهذهالمادةبموجبمرسوم. وتحدد،

روضةفًمجالالطابعٌجوزأنتكوناستثنائٌامحلإعفاء:إنالعقوباتوالؽرامات،باستثناءالؽراماتالجزائٌةالمف 298المادة
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.1986/ق.ممن90المادةبموجبملؽاة:291المادة3
.1986/ق.ممن90المادةبموجبملؽاة:292المادة4
.1985/ق.ممن141المادةبموجبملؽاة293المادة5
.1985منق.م/142مكرر:محدثةبموجبالمادة295المادة6
.2011منق.م/26وملؽاةبموجبالمادة1988منق.م.ت/8:محدثةبموجبالمادة2مكرر295المادة7
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 1منقانوناإلجراءاتالجبائٌة.93منطرؾاإلدارةوفقاألحكامالمادة



 الباب الرابع عشر

 2القسٌمة على السٌارات 

تإسسقسٌمةعلىالسٌاراتالمرقمةفًالجزائر.: 299المادة 
أومعنويصاحبالسٌارةالخاضعةللقسٌمة.ٌقععبءهذهالقسٌمةعلىكلشخصطبٌعً

3تحددتعرٌفةالقسٌمةالسنوٌةابتداءمنسنةوضعهاللسٌر،وذلكوفقالجدولالمبٌنأدناه::300المادة 










 




 


















 
 
 
 
 
 
 

 
:تدفعتعرٌفةالقسٌمةلدىكلمنقابضًالضرائبوالبرٌدوالمواصبلت،مقابلتسلٌمقسٌمةالصقة. 301المادة 

4حددمبلؽهاوكٌفٌةمنحهاعنطرٌقالتنظٌم.تستفٌدالهٌئاتالمكلفةببٌعالقسٌمةمنعمولةٌ
تعفىمنالقسٌمة::  302المادة 

السٌاراتذاترقمالتسجٌلالخاصوالتابعةللدولةوالجماعاتاإلقلٌمٌة.-
السٌاراتالتًٌتمتعأصحابهابامتٌازاتدبلوماسٌةأوقنصلٌة.-
سٌاراتاإلسعاؾ.-
السٌاراتالمجهزةبعتادصحً.-
السٌاراتالمجهزةبعتادمضادللحرائق.-
 السٌاراتالمجهزةوالمخصصةللمعوقٌن.-

                                                           

.2012منق.م/22ومعدلةبموجبالمادة1983منق.م/ 125:محدثةبموجبالمادة 298لمادةا1
.1997منق.م/46(:محدثبموجبالمادة309إلى299البابالرابععشر)الموادمن2
.2016منق.م./9و2004منق.م/16:معدلةبموجبالمادتٌن300المادة3
.2003منق.م/38و1998منق.م/28و1996منق.م.ت/3و1989منق.م/34:معدلةبموجبالمواد 301المادة4

 
 ٌن السٌاراتٌتع

 مبلغ القسٌمة بالدٌنار الجزائري

 السٌارات التً ال ٌزٌد عمارها 
 ( سنوات5عن خمس )

 رها السٌارات التً ٌزٌد عم
 ( سنوات5عن خمس )

 السٌارات النفعٌة المخصصة لالستغالل: 
 - المهٌؤة2,5حتى السٌارات )باستثناء طن

كسٌاراتنفعٌة(
طن5,5طنحتى2,5أكثرمن-
طن.5,5أكثرمن-


6.000

12.000
18.000


3.000
5.000
8.000

 سٌارات نقل المسافرٌن:
األش1 لنقل المهٌؤة .السٌارات من أقل 9خاص

مقاعد
مقعد27إلى9.حافبلتمن2
مقعد61إلى28.حافبلتمن3
مقعد62.حافبلتأكثرمن4


5.000
8.000

12.000
18.000


3.000
4.000

6.000
9.000

مبلغ القسٌمة بالدٌنار الجزائريٌن السٌاراتٌتع

سٌارات سٌاحٌة و سٌارات 
ارات نفعٌة ذات مهٌأة كسٌ

 قوة:

سٌارات ٌقل 
عمرها عن ثالثة 

( سنوات3)

سٌارات ٌتراوح 
عمرها بٌن ثالث 

( سنوات إلى 3)
( سنوات6ست )

سٌارات ٌزٌد 
عمرها عن 

( سنوات 6ست)
( 10إلى عشر )
سنوات

سٌارات ٌزٌد 
عمرها عن عشر 

( سنوات10)

أحصنةبخارٌة6حتى -
أحصنة9إلى7من-

بخارٌة
أحصنةبخارٌة10من -

فؤكثر

2.000
4.000

10.000

1.500
3.000
6.000

1.000
2.000
4.000

500
1.500
3.000
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1.أوبوقودالؽازالطبٌعً الممٌع ؼازالبترول بمحركتسٌربوقود زودةلما السٌارات -
مارسمنكلسنة. 31قسٌمةالسٌاراتمنأولمارسإلىٌدفعمبلػ:303المادة 
 2. حصٌلالعاديللقسٌمةبقرارمنالوزٌرالمكلؾبالمالٌةوٌمكنتمدٌدمدةالت

عندتسلٌمبطاقةالترقٌمفًأجلالٌتعدىثبلثٌن): 304المادة  (ٌومابالنسبةللسٌاراتالمقتناةخبلل 30تسددتعرٌفةالقسٌمة
3السنة.

℅100علىالدفعالتلقائًللقسٌمة.وترفعالزٌادةإلى% 50عندانقضاءمدةالتسدٌدالعادٌة،تطبقزٌادةقدرها:   305المادة 
أدناه. 307إذاماتممعاٌنةالمخالفةمنقبلاألعوانالمإهلٌنالمشارإلٌهمفًالمادة

بلفًحالةإتبلؾالقسٌمةأوضٌاعهاأوسرقتها،ٌمكنتسلٌمنسخةمنهامنقبلالهٌئةالتًسلمتهاالمرةاألولىمقا:306المادة 
ٌكلؾبمعاٌنةوإثباتمخالفةعدماستظهارالقسٌمةالموظفونالمإهلونقانونامنالضرائب،:  307المادة 4دج. 200رسمقدره

والجماركوكذاأعواناألمنالوطنً.
ترقٌم:  308المادة  لبطاقة الفوري السحب إلى للسٌارة األمامً الزجاج على القسٌمة استظهار عدم عن مقابلٌترتب السٌارات

وصلمإقتٌرخصبالسٌاقة،لمدةسبعةأٌام.
% 50التردبطاقةالترقٌمللمخالؾإالبعدتقدٌمبٌاندفعالقسٌمة،وإلىزٌادةأوفىحالةعدموضعها،دفعؼرامةجبائٌةتساوي

 5منمبلػالقسٌمة.

ٌوزعحاصلتعرٌفةالقسٌمةكاآلتً::  309المادة 
صندوقالوطنًللطرقاتوالطرقالسرٌعة؛%،لل 20-

%،لصندوقالتضامنوالضمانللجماعاتالمحلٌة؛30-
 %6،لمٌزانٌةالدولة. 50-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .2016منق.م./11و2011منق.م/27و2003منق.م/38و1989منق.م/34:معدلةبموجبالمواد 302المادة1
.1998منق.م/ 9:معدلةبموجبالمادة303المادة2
. 2000منق.م/36و1989منق.م/34:معدلةبموجبالمادتٌن 304لمادةا3
.2000منق.م/ 37:معدلةبموجبالمادة 306المادة4
.2003منق.م/  38و1989منق.م/34:معدلةبموجبالمادتٌن308المادة5
.2016/منق.م.9:معدلةبموجبالمادة309المادة6
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 األحكام الجبائٌة غٌر المقننة
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هرسف


 التعٌٌن
 موضوع الحكم

 قانون المالٌة المواد

1990ق.م110
رق قانون 26-89م فً 31مإرخ سنة 1989دٌسمبر

  .1990ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة

21-22
1991ق.م.ت/

 
ٌتضمن1991سبتمبرسنة7مإرخفً12-91قانونرقم

.1991قانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة

71-73
1995ق.م


الموافق1415رجب 27المإرخفً 03- 94األمررقم

.1995،المتضمنقانونالمالٌةلسنة1994دٌسمبر31

–104–102-103
117–115-105

1996ق.م
 رقم 27-95األمر فً شعبان 8المإرخ 1416عام

لسنة1995دٌسمبر 30الموافق المالٌة قانون ٌتضمن ،
.1996

1997ق.م./109
 رقم 31-96األمر فً 30المإرخ سنة 1996دٌسمبر

.1997المالٌةلسنةوالمتضمنقانون

67-57-54-55-56
68-

2000ق.م./
المتضمن1999دٌسمبر23المإرخفً11-99القانونرقم

.2000قانونالمالٌةلسنة

2002ق.م./210-211
المتضمن2001دٌسمبر21المإرخفً21-01رقمالقانون

.2002قانونالمالٌةلسنة

2003ق.م./103
المتضمن2002دٌسمبر24المإرخفً11-02قانونرقم

.2003لقانونالمالٌةلسنة

33
2004ق.م./


رقم 22-03قانون فً 4المإرخ الموافق1424ذوالقعدة

2004ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة2003دٌسمبر30لـ

44
2005ق.م./


 رقم 21-24قانون فً 29المإرخ سنة 2004دٌسمبر

.2005ٌةلسنةالتضمنقانونالمال

48-49
2006ق.م./


 رقم فً05-16قانون 31مإرخ المتضمن2005دٌسمبر

.2006قانونالمالٌةلسنة

57-58


2007ق.م./


 رقم 24-06قانون فً 6مإرخ عام الحجة هـ1427ذي
لـ 26الموافق لسنة2006دٌسمبر المالٌة قانون ٌتضمن

.2007

25


2008ق.م.ت/


ٌتضمنقانون2008جوٌلٌة24مإرخفً02-08أمررقم
.2008المالٌةالتكمٌلًلسنة

2009ق.م./49
المتضمن2008دٌسمبر30المإرخفً21-08قانونرقم

.2009لقانونالمالٌةلسنة

34-26


2009ق.م.ت/


 رقم 01-09أمر فً 22المإرخ المتضمن2009جوٌلٌة
.2009قانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة

2010ق.م./49-29-30-36-47
 رقم 09-09قانون فً 30مإرخ ٌتضمن2009دٌسمبر

.2010قانونالمالٌةلسنة

2010ق.م.ت/26
المتضمن2010ؼشتسنة26المإرخفً01-10أمررقم

.2010قانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة

2015ق.م.ت/39
 رقم فً01-15أمر 23المإرخ متضمنال2015جوٌلٌة

.2015قانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة

2016ق.م./73
 ،2015 سنة دٌسمبر 30 فً مإرخ 15-18 رقم قانون

2016 لسنة  قانونالمالٌة  ٌتضمن

-93-92-68-67
103

2017/ق.م.
1437ربٌعاألولعام28مإرخفً14-16قانونرقم

2017لسنةٌتضمنقانونالمالٌة2016دٌسمبر28الموافق

2018ق.م./119-77-78-118
ٌتضمن2017دٌسمبر278مإرخفً11-17قانونرقم

2018قانونالمالٌةلسنة

فً18-18قانونرقم2019ق.م./51 تضمنالم2018دٌسمبر27مإرخ
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.2019قانونالمالٌةلسنة

2020ق.م./84-110
 رقم 14-19قانون فً 11مإرخ سنة ،2019دٌسمبر

.2020ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة

2020ق.م.ت/61
المتضمنقانون2020ٌونٌو4مإرخفً07-20قانونرقم

2020المالٌةالتكمٌلًلسنة

78-123-124-125-
128-129-140-142-
145

2021ق.م./
 رقم 16-20قانون فً 31مإرخ المتضمن2020دٌسمبر

.2021قانونالمالٌةلسنة

2021ق.م.ت/21-31-32-35-36
،ٌتضمن2021ٌونٌوسنة8مإّرخفً07-21أمررقم

2021قانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة
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 .1990 لسنة المالٌة قانون ٌتضمن 1989 سنة دٌسمبر 31 فً مؤرخ 26 - 89 رقم قانون

بالخارجالعمومٌةالمإسسات والشركاتممثلٌاتاعوانوكذاٌماثلهمومنوالقنصلٌٌن دٌبلوماسٌٌناللؤلعوانٌجوز: 110 المادة

الجمركًبالتخلٌصالخارجفًمهمتهم نهاٌةفًعودتهمعندٌقومواانالدٌبلوماسٌةالهٌئات رإساءسلطةتحتالموضوعٌن

 :الخارجٌةةللتجارالمراقبةاجراءاتمناالعفاءمعسنوات عشركلمرتٌن

جوالزاستعمالأوالشخصًلبلستعمالصصحالالمنزلً،األثاثتشكلالتًواالمتعةاألشٌاء-1 بٌتهمفًالقصرواألطفال

 .بالخارج

(10)عشرةعنالجبائٌةقوتهاتقلالتًأو/و87-02رقمالجمركٌةٌفةرالتعفًالواردةاالشخاص,لنقلواحدةسٌارة-2

 .سنواتثبلثالمركباتهذهعمرٌتعدىأالوٌجب.للتسجٌلخاضعةعجلتٌنذاتمركبةاوتساوٌهاأوبخارٌةاحصنة

250.000االجمالٌةقٌمتهاتتجاوزالعندماوالرسومالحقوقمنباإلعفاء(2و)(1)المقطعٌنفًالٌهاالمشارالبضائعتقبل-3

 .دج

الفائضٌقبل(.3)المقطعفًالمبٌنالحد(2)و(1)المقطعٌنفًالٌهاالمشارلٌعالجمالٌةاالقٌمةتجاوزتاذاماحالةوفً-4

 .الصعبةبالعملةالمستحقةوالرسومالحقوقودفعالخارجٌةالتجارةاجراءاتمناالعفاءمعالجمركًللتخلٌص

 نطرٌقالتنظٌم.ع،االقتضاءعندالمادة،هذهتطبٌقكٌفٌاتتحدد-5

 1991 لسنة المالٌة التكمٌلً قانون ٌتضمن 1991 سنة سبتمبر 7 فً مؤرخ 12 - 91 رقم نونقا

واحددٌناربقٌمة طابعرسمالى،المختصةالسلطاتطرؾمنعلٌهاالتصدٌق عندالمصورةالرسمٌةالوثائقتخضع:21 المادة

 .جزائري

 .الخزٌنةالىالرسمهذاحاصلٌدفع

المسإولالوالئًلئلدارة"بعبارةالجبائٌةالقوانٌنفًالمستعملة"الوالئًللضرائبالقسمًالمفتش"عبارةتعوض: 22 المادة

"الحبائٌة

 .1995المتضمن قانون المالٌة لسنة  1994دٌسمبر  31المؤرخ    03 -  94ألمر رقم ا

والبضا:  71المادة  للمسافرٌن البري النقل ووثائق سندات تسلٌم عن قٌترتب تحدد جبائً طابع شكل فً رسم تحصٌل ٌمتهئع،

:حسبطبٌعةالوثٌقةكماٌؤتً

دج(،تعتبرهذهالبطاقةدائمةوتسلملكلمتعاملفًالنقلالبريللمسافرٌنوالبضائع.1000ٌنار) :ألؾد( البطاقة المهنٌة1

)( بطاقة توقٌت:2 دٌنار هذه200مائتا تعتبر دائ دج(، كلالبطاقة تقدٌم عن للمسافرٌن البري النقل فً متعامل لكل وتسلم مة

خدمة.

دج(،تعتبرهذهالبطاقةدائمةوتسلملكلمتعاملفًالنقلالعمومًوالنقلالخاصللبضائع200ٌنار)د :مائة( رخصة المرور3

عنكلمركبةموضوعةلبلستؽبلل.

منالوثائقوتحصٌلنفسالرسوم.ٌترتبعنتسلٌمنسخةمنهذهالنماذجالثبلثة

ٌترتبعنتسلٌمأوإلؽاءالشهاداتوالرخصالرسمٌةالتًتقدمهاالمصالحالبٌطرٌةالمفوضةوالمحلفةلدىالمحاكم،:  73المادة

دج.1 00تحصٌلرسمطابعجبائًقٌمته

وٌخصصحاصلهذاالرسمللمٌزانٌةالعامةللدولة.

 1  996تضمن قانون المالٌة لسنة الم 1995دٌسمبر   30 المؤرخ فً   27-95األمر رقم   

:تعفىعملٌاتالتنازلالتًتنفذفًإطارعملٌاتالخوصصة،منكلرسومالتسجٌلوالطابع،كماالتخضعأٌضا102المادة 

لهذهالرسوم:

المزاٌاالمترتبةعنمنحالعمالأسهمامجانا.-1

محققةعندالتنازلمناألصول.فوائضالقٌمةال-2

دج.1. 000ٌشترطمنحاالعتماداتلممارسةوظٌفتًوسٌطفًالشحنووكٌلفًالنقلبتحصٌلرسمطابعقدره:103المادة 

ٌترتبعنتسلٌمنسخةثانٌةمنهذهالوثائقتحصٌلنفسالرسم.وٌتمدفعهذاالرسممقابلوصلٌسلمهقابضالضرائب.

خدمة:  104ادةالم لكل وبالنسبة للمسافرٌن البري النقل فً المتعاملٌن تمنح التً للسٌر االستثنائٌة الرخصة منح فً ٌشترط

دج. 200استثنائٌةمستؽلة،تحصٌلرسمطابعقدره

ٌدفعهذاالرسممقابلوصلٌسلمهقابضالضرائب.



 

51 

 

ٌلللحصولعلىالبطاقةالمهنٌةللحرفًوٌحددكماٌؤتً::ٌإسسلصالحمٌزانٌةالدولةرسمالتسج 105المادة

دجبالنسبةللحرفٌٌن، 1.000-

دجبالنسبةللتعاونٌاتالحرفٌة، 1.500-

دجبالنسبةالمإسساتالصناعاتالتقلٌدٌةوالحرؾ. 2.000-

وٌتمدفعهذاالرسممقابلوصلٌسلمهقابضالضرائب.

 طلب كل دج(مستحقعن100.000 رسمثابتمقدارهمائةألؾدٌنار) للدولة، العامة المٌزانٌة لصالح إسسٌ:  115المادة  

صٌدالنٌة. مادة تسجٌل،

التسجٌل. ٌتمأداءهذاالحقبواسطةدفعمبلػمقابلبالعملةالصعبةالقابلةللصرؾعندماٌتقدممصنعوهااألجانببطلبات

الخاصرقم ℅25حقالطابعالمتدرجعلىشهاداتتؤمٌنالسٌاراتبنسبةٌخصصناتج:  117المادة إلىحسابالتخصٌص

الذيعنوانه"الصندوقالخاصبالتضامنالوطنً". 302- 069

 1997والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1996دٌسمبر سنة  30المؤرخ فً  31 - 96األمر رقم 

الطابع؛قانونمن38المادةفًعلٌهاالمنصوصالسٌاراتقسٌمةتحصٌلفترة1997ةلسناستثنائٌةبصفةتحدد:109 المادة

 .1997سنةماٌو31إلىماٌوأولمن

.بالمالٌةالمكلؾالوزٌرمنبقرارالقسٌمةتحصٌلمدةتمدٌدوٌمكن

 2000والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1999دٌسمبر 23المؤرخ فً  11- 99القانون رقم 

: 54دة الما المادة وتتمم 5و4و 3)الفقرات117تعدل رقم القانون من 25-91( فً والمتضمن1991دٌسمبر16المإرخ

وتحرركماٌؤتً:1992قانونالمالٌةلسنة

ٌإسسرسمعلىالنشاطاتالملوثةأوالخطٌرةعلىالبٌئة.: 11  7" المادة

تحددطبٌعةهذهالنشاطاتعنطرٌقالتنظٌم.

تحددالمبالػالسنوٌةللرسومعلىالنشاطاتالملوثةكماٌؤتً:

وفقا120.000- بالبٌئة المكلؾ الوزٌر من لرخصة األقل على نشاطاتها إحدى تخضع التً المصنفة للمنشآت بالنسبة دج،

يٌطبقعلىالمنشآتالمصنفةوٌحددالذيٌضبطالتنظٌمالذ1 998نوفمبرسنة 3المإرخفً 339- 98للمرسومالتنفٌذيرقم

قائمتها،

طبقا90.000- إقلٌمٌا المختص الوالً من لرخصة األقل على نشاطاتها إحدى تخضع التً المصنفة للمنشآت بالنسبة دج،

فةوٌحددالذيٌضبطالتنظٌمالذيٌطبقعلىالمنشآتالمصن1 998نوفمبرسنة 3المإرخفً339-98للمرسومالتنفٌذيرقم

قائمتها،

البلدي 20.000- الشعبً المجلس رئٌس من لرخصة األقل على نشاطاتها إحدى تخضع التً المصنفة للمنشآت بالنسبة دج

الذيٌضبطالتنظٌمالذيٌطبقعلىالمنشآت1998نوفمبر3المإرخفً 339- 98المختصإقلٌمٌاطبقاللمرسومالتنفٌذيرقم

متها،المصنفةوٌحددقائ

 9.000- رقم التنفٌذي وفقاللمرسوم لتصرٌح األقل على نشاطاتها إحدى تخضع التً المصنفة للمنشآت بالنسبة  339-98دج

الذيٌضبطالتنظٌمالذيٌطبقعلىالمنشآتالمصنفةوٌحددقائمتها.1998نوفمبرسنة 3المإرخفً

ن،فإنالنسبالقاعدٌةتخفضإلى:أمابالنسبةللمنشآتالتًالتشؽلأكثرمنشخصٌ

دج،بالنسبةللمنشآتالمصنفةالخاضعةلرخصةمنالوزٌرالمكلؾبالبٌئة،24.000-

دج،بالنسبةللمنشآتالمصنفةالخاضعةلرخصةمنالوالً،18.000-

دجبالنسبةللمنشآتالمصنفةالخاضعةلرخصةمنرئٌسالمجلسالشعبًالبلدي،3.000-

دجبالنسبةللمنشآتالمصنفةالخاضعةلتصرٌح.2.000-

.أهمٌتهاعلىكلنشاطمنهذهالنشاطاتحسبطبٌعتهاو6و1المتراوحبٌنعاملالمضاعؾمالٌطبق

ٌكونمبلػالرسمالواجبتحصٌلهعنكلنشاطمنهذهاألنشطةمساوٌالحاصلالمعدلاألساسًوالمعاملالمضاعؾ.

المضاعؾ،المطبقعلىكلنشاطمنهذهاألنشطةالملوثةأوالخطٌرة،عنطرٌقالتنظٌم.ٌحددالمعامل

معلومات ٌعطً أو الضرورٌة المعلومات ٌقدم ال الذي المنشؤة، ٌستؽل من على الرسم، مبلػ بضعؾ نسبتها تحدد ؼرامة تطبق

خاطئةوذلكمناجلتحدٌدنسبةالرسموتحصٌلها.
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 قبل من الرسم ٌحصل على للوالٌة، المختلفة الضرائب بحماٌةأساسقابض المكلفة المصالح تقدمها التً المعنٌة المنشآت تعداد

البٌئة.

إذالمٌتمتسدٌدالمبالػالمطابقةفًاآلجالالمحددة.10%ـتضاعؾنسبةالرسمب

ٌإسسلصاحالبلدٌاترسمخاصعلىرخصالعقارات.-أوال :  55المادة 

تخضععندتسلٌمها،للرسمعلىرخصالعقارات،الرخصوالشهاداتالمبٌنةأدناه.- ثانٌا

رخصالبناء،-

رخصتقسٌماألراضً،-

رخصةالتهدٌم،-

شهاداتالمطابقةوالتجزئةوالعمران.-

طبقالعددالقطع.تحددمبالػهذاالرسملكلصنؾمنالوثائقالمبٌنةأدناه،حسبقٌمةالبناٌةأو-ثالثا

 رخصة البناء :  -  1

مبلغ الرسم  قٌمة البناٌة )دج(

 )دج(

 1.500 750.000إلىؼاٌة

2.5001.000.000إلىؼاٌة

4.0001.500.000إلىؼاٌة

8.0002.000.000إلىؼاٌة

10.0003.000.000إلىؼاٌة

20.0003.000.000أكثرمن

 :رخص تقسٌم األراضً  -  2

 

 مبلغ الرسم )دج( ٌٌن األراضًتع

ذاتاالستعمالالسكنً: -1
 ...................قطع........10إلى2من -
 ......................قطعة...50إلى11من -
 ....................قطعة...150إلى51من -
 ……………….قطعة250إلى151من -
 ...................قطعة......250أكثرمن -

 ستعمالالتجاريأوالصناعً:ذاتاال -2
 ........................قطع....5إلى2من-
.......................قطع....10إلى6من-
 .......................قطعة....10أكثرمن-


800

1.800
2.500
3.000
4.000


3.000
5.000
8.000 

رخ-رابعا  تسلٌم عند الرسم، هذا مبلػ بـٌحدد التهدٌم معنٌة 100صة بناٌة لكل باألرضٌة التشبث مساحة من المربع للمتر دج

 التهدٌم.

ٌحددمبلػهذاالرسم،عندتسلٌمشهادةالمطابقة،كماٌؤتً:-خامسا 

 مبلغ الرسم )دج( قٌمة البناٌة )دج(

 500 750.000إلىؼاٌة -

8001.000.000إلىؼاٌة -

1.0001.500.000إلىؼاٌة -

1.5002.000.000إلىؼاٌة -

2.0003.000.000إلىؼاٌة -

2.5003.000.000أكثرمن -

 
 تعفىمنالرسمالخاصعلىرخصالعقارات:-سادسا 
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البناٌاتالتًتنجزهاالدولة،والجماعاتاإلقلٌمٌةوالمإسساتالعمومٌةذاتالطابعاإلداري،والجمعٌاتذاتالمنفعةالعمومٌة-

جمعٌاتذاتالطابعاإلنسانً،وال

البناٌاتالمهددةباالنهٌاروالتًٌقررتهدٌمهارئٌسالمجلسالشعبًالبلديطبقاللقوانٌنوالتنظٌماتالسارٌةالمفعول.-

دج،عندتسلٌمالشهاداتالمبٌنةأدناه:500ٌحددمبلػهذاالرسمبـ-سابعا 

شهادةالتجزئة،-

ن.شهادةالعمرا-

اإلقلٌمٌة-أوال: 56المادة  والجماعات بالدولة المتعلقة تلك باستثناء المهنٌة والصفائح اإلعبلنات على البلدٌات، لفائدة ٌنشؤ

والحاملةللطابعاإلنسانً،رسمخاصعلىاإلعبلناتوالصفائحالمهنٌة.

ٌإسسالرسمعلى:-ثانٌا 

لمطبوعةوالمخطوطةبالٌد،اإلعبلناتعلىاألوراقالعادٌة،ا-

مؽطاة- اإلعبلنات هذه كانت أو وتهٌئته، هذاالورق تحوٌل تم وسواء بقائها إطالة قصد ما إلىتجهٌز تعرضت التً اإلعبلنات

بالزجاج،أومادةأخرى،أوتمإلصاقهاقبلوضعهاعلىقماشأوقطعمعدنٌةومسماة"إعبلناتعلىورقمجهزةومحمٌة".

اإلعبلناتالمدهونة،أوبصفةعامة،المعلقةفًمكانعمومً،حتىولوكانتؼٌرموجودةعلىبناٌةوالعلىجدارأيبعبارة-

أخرىاإلعبلناتاألخرىؼٌرتلكالمطبوعةوالمخطوطةعلىالورق،

- هٌكل فوق خاصة بصفة موضوعٌة إشارات أو حروؾ مجموعة من المكونة المضٌئة لجعلاإلعبلنات ما ركٌزة أو المبنى

اإلعبلنمرئٌافًالنهارأواللٌل،

الصفائحالمهنٌة،منكلالمواد،مخصصةللتعرٌؾبالنشاطومكانممارسةالعمل.-

ٌحددمبلػالرسمحسبعدداإلعبلناتالمعروضةوحسبحجمهذهاألخٌرة،كماهًموضحةأدناه:-ثالثا





 

 

 

 

 

ٌحددمبلػالرسمحسبالفتراتالسنوٌةوحسبحجماإلعبلن،كماهًموضحةأدناه:-رابعا

 المبلغ )دج( تعٌٌن اإلعالنات و الصفائح المهنٌة

 إعبلناتمدهونة: -1
 .......................(مترمربع1حجمٌقلأوٌساويواحد) -
 ..........................(مترمربع...1حجمأكبرمنواحد) -
 إعبلناتمضٌئة: -2
 ....……………حجمبالمترالمربعأوجزءمنمترمربع -
 صفائحمهنٌة: -3
 ..................مترمربع.(1/2)حجمٌقلأوٌساوينصؾ -
....................مترمربع..(1/2)مساحتهاأكبرمننصؾ -


100
150


200


500
750

ٌسددالرسمالخاصعلىاإلعبلناتفوقالورقالعادي،المطبوعةأوالمخطوطةبالٌد،وإعبلناتعلىالورقالمجهزةأو-خامسا

اتعلىالورقالمحمٌةقبلاإلعبلن،بإٌصالٌسلمهإلىالقابضالبلدي،تكونمماثلة،بالنسبةلمبلػالرسمالمفروضعلىاإلعبلن

المجهزةأوالمحمٌة،اإلعبلناتعلىالورقالعادي،المطبوعةأوالمخطوطةبالٌد،الموضوعةسواءفًمكانعمومًمؽطىأو

داخلسٌارة،مهماكانتتعملفًخدمةالنقلالعمومً.

سنوٌة.ٌسددالرسمعلىاإلعبلناتالمدهونةفًالشهرالذيتبدأفٌهكلفترة

(ٌوماابتداءمنٌومتشؽٌلهابالنسبةلبلستحقاقاتالسنوٌة.60ممسبقا،فًأجلستٌن)ٌدفعالرس

 المبلغ )دج( تعٌٌن اإلعالنات

 اإلعبلناتعلىالورقالعادي،مطبوعةأومخطوطةبالٌد: -1
 ................(مترمربع...1حجمٌقلأوٌساويواحد) -
 .................(مترمربع.........1حجمأكبرمنواحد) -
 اإلعبلناتعلىورقمجهزةأومحمٌة: -
 ..................(مترمربع.....1الحجمٌقلأوٌساوي) -
...............(مترمربع.........1الحجمأكبرمنواحد) -


20
30

40
80
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وتتمثلالمساحةالخاضعةللضرٌبةفًمساحةمستطٌلتمرأضبلعهعلىالنقاطالقصوىبشكلإعبلن.

(متمٌزٌن.02وٌضاعؾالرسمبالنسبةلكلإعبلنٌتضمنأكثرمنإعبلنٌن)

ةلئلعبلناتالمضٌئةبالنسبةلتطبٌقالرسم:تكونمماثل-سادسا

 اإلعبلناتالتجارٌةالمضٌئةوالبلفتاتالتًتتوفرفٌهاالممٌزاتالنوعٌةاإلعبلناتالمضٌئةكماهًمحددةأعبله. -1

 اإلعبلناتالمدهونةوالبلفتاتالمضٌئةلٌبلبواسطةجهازخاص.الورق،اإلعبلناتعلى -2

سمالفاعلبالنسبةإلى:ٌإسسالرسمتحتا-سابعا

أوالمخطوطةبالٌد؛اإلعبلناتفًالورقالعادي،المطبوعة -

 اإلعبلناتمنالورق،المجهزةأوالمحمٌة؛ -

من - معنٌٌن ؼٌر اإلعبلنات هذه أصحاب ٌكون عندما الطباعة آالت من الخارجٌة للمنشورات بالنسبة الطابع اسم طرؾتحت

 مجموعاتوجماعاتمنؼٌرالجماعاتاإلقلٌمٌةوالمطبوعاتذاتالطابعاإلنسانً؛النصالنصالمطبوعأوعندماٌعٌن

 إعبلناتفًمكانعمومًمؽطى.تحتاسمالناشربسببوضع -

ٌعتبركناشرمنأجلتطبٌقهذاالنصكلشخصلهحرٌةالتصرؾأوحقاالنتفاع،بالمكانالعمومًالمؽطىسواءباسممسٌر

أومتنازل.أوإداريأومستؤجر

 تحتاسممنفًفائدتهوضعاإلعبلنأومقاولللنشربالنسبة: -

 لئلعبلناتالمدهونة؛ 

 .لئلعبلناتالمضٌئة 

أوالمخطوطةبالٌدواإلعبلناتالمجهزةأوالمحمٌة،لؽرامةمنٌتعرضصاحبواإلعبلناتعنالورقالعادي،المطبوعة -ثامنا

دونأنتكونخاضعةللرسم،مسبقا.دج.عنكلنسخةموضوعة250إلى50

وتطبقأٌضاهذهالؽرامةعلىأصحاباإلعبلناتعنكلمخالفةألحكامالمقطعالخامسأعبله،وكذاأحكامالفقرةاألولىمنهذا

المقطع.

اأعوانقواتاألمنتعاٌنالمخالفاتألحكامالمقطعالخامسبواسطةمحاضرٌعدهاإماأعوانمصالحقباضةالبلدٌةوإم-تاسعا 

بموجب-عاشرا  المحددة العقوبات اإلعبلنات ملصقً على تطبق ذلك عن فضبل الخاص، الرسم من المهربة اإلعبلنات تمزق

منقانونالعقوبات439المادة

امنأعبله.ٌعاقب،بصفةتضامنٌة،طابعاإلعبلنالمخالؾوصاحباإلعبلن،بالؽرامةالمقررةفًالمقطعالث-حادي عشرا 

وفضبلعنذلك،ٌتابعدفعالرسموالعقوباتبصفةتضامنٌةبالنسبةلئلعبلناتالمدهونة،ضداألشخاصالذٌنتملصقاإلعبلن

فًفائدتهمومقاولالنشر.

منأحكامالمقطعالخامسأعبله،بؽرامةمساوٌةلمبلػالرسم.3ٌعاقبعلىكلمخالفةللفقرة-ثانً عشرا

من2منالمقطعالثانًوكذااإلعبلناتالمنصوصعلٌهافًالفقرة3و2و 1ٌطبقعلىاإلعبلناتالمذكورةفًالفقرات-ث عشرا ثال

(إعبلناتمتمٌزة.5المقطعالخامسضعؾمبلػالرسمالمطابقلحجمها،إذااحتوتعلىأكثرمنخمسة)

الطابع،:  57المادة  قانون أحكام عن النظر المبؽض المحررات و الوثائق على المطبقة الطابع حقوق تعرٌفات منتحدد سلمة

 والقنصلٌةالجزائرٌةفًبعضالبلداناألجنبٌةمنطرٌقالتنظٌم.طرؾالبعثاتالدبلوماسٌة

بالنسبةسنوٌادج1500و2للصنؾ بالنسبةسنوٌادج1000بمبلػرسم"للطرقاتالوطنًالصندوق"لفائدةٌإسس: 67 المادة

 .فوقفما4للصنؾ
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 .التنظٌمطرٌقعنوالمراقبةالتطبٌقكٌفٌاتتحدد

عنوانهالذي302-096رقمالخاصالتخصٌصحسابلفائدةتنشؤ :  68 المادة "الطبٌةباالستعجاالت الخاصالصندوق"

 :ٌؤتًكمامبالؽهاتحدد،أتاوة

 جد15.000.......................................................للتعوٌضلقابلةاالموادقائمةفًصٌدالنًمنتوجتسجٌلطلب-

 جد5.000..............................................للتعوٌضالقابلةالموادقائمةضمنصٌدالنًمنتوجتسجٌلتؽٌٌرطلب-

 دج100.000.........................................................بالتسجٌلالخاصالطلبإطارفًلئلنتاجمإسسةتفتٌشطلب-

 دج100.000..................................................................................كلٌنٌكٌةتجربةإلجراءترخٌصطلب-

 دج100.000....................................................................................كلٌنٌكٌةتجربةعلىالمصادقةطلب-

 جد50.000................................................................................صٌدالنٌةمادةتسجٌلقرارتؽٌٌرطلب-

 جد100.000...............................................................................صٌدالنٌةمادةتسجٌلقرارتجدٌدطلب-

 جد35.000.................................................................المخابربٌنصٌدالنٌةمادةتسجٌلقرارتحوٌلطلب-

 جد50.000.......................................................................................تقنًطبًلجهازالمطابقةطلب-

 دج20.000......................................................صٌدالنٌةلمادةاإلشهارتؤشٌرةتجدٌدأواإلشهارتؤشٌرةطلب-

 .تحددكٌفٌاتتطبٌقهذهالمادةعنطرٌقالتنظٌم

 2002المتضمن قانون المالٌة لسنة  2001سمبردٌ 21المؤرخ فً 21- 01القانون رقم 

23الموافقلـ1420عامرمضان15فًالمإرخ11-99رقمالقانونمن68المادةأحكامتعدل :110 المادة سنةدٌسمبر

:ٌؤتًكماوتحرروتتمم2000لسنةالمالٌةقانونوالمتضمن1999

ونشاطباالستعجاالت الخاصالصندوق"عنوانهالذي302-096رقمالخاصالتخصٌصحسابلفائدةتإسس : 68 المادة

 :ٌؤتًكماتعرٌفاتهاتحددأتاوة،"العبلج

 جد15.000.......................................................للتعوٌضالقابلةالموادقائمةفًصٌدالنًمنتوجتسجٌلطلب-

دج5.000......................................للتعوٌضالقابلةجاتونتالمقائمةضمنصٌدالنًالمنتوجالتسجٌلتؽٌٌرطلب-

 دج300.000.......................................................بالتسجٌلالخاصالطلبإطارفًلئلنتاجمإسسةسجٌلطلبت-

 دج300.000..................................................................................كلٌنٌكٌةتجربةإلجراءترخٌصطلب-

 دج300.000....................................................................................كلٌنٌكٌةتجربةعلىالمصادقةطلب-

 جد150.000................................................................................صٌدالنًمنتوجتسجٌلقرارتؽٌٌرطلب-

 جد300.000...............................................................................صٌدالنًمنتوجتسجٌلقرارتجدٌدطلب-

 جد100.000.................................................................المخابربٌنصٌدالنًمنتوجتسجٌلقرارتحوٌلطلب-

 جد150.000.......................................................................................تقنًطبًلجهازالمطابقةطلب-

 دج60.000....................................................صٌدالنًلمنتوجاإلشهارتؤشٌرةتجدٌدأواإلشهارتؤشٌرةطلب-

 .تحددكٌفٌاتتطبٌقهذهالمادةعنطرٌقالتنظٌم

،1995دٌسمبر 30الموافق1416شعبانعام 8المإرخفً 27-95األمررقم من 115المادة أحكام تعّدل : 211 الماّدة  

 : ٌؤتً كما وتحرر تّمم،تو ،.1 996ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة

: آتًٌحددكماٌ صٌدالنً، منتوج لتسجٌل طلب كل على حقمستحق للدولة، العامة المٌزانٌة صالحل ٌإسس :112  المادة “ 
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دج500.000الضرورٌةوالمستوردة....................... ؼٌر الصٌدالنٌة المنتجات تسجٌل-

دج300.000والمستوردة.............................الضرورٌة الصٌدالنٌة المنتجات تسجٌل-

دج100.000الموجهةلئلنتاجالمحلً............................ الصٌدالنٌة المنتجات تسجٌل-

.التسجٌلصادرةعنمنتجٌنأجانب ٌتمأداءهذاالحقبواسطةدفعمبلػمقابلبالعملةالصعبةالقابلةللصرؾعندماتكونطلبات

 .2003المتضمن لقانون المالٌة لسنة  2002دٌسمبر  24المؤرخ فً  11-02 قانون رقم

:ٌإسسرسمعلىكلطلبتسجٌلمنتوجصٌدالنًأومراقبةللمنتجاتالصٌدالنٌة.103المادة

 تحددمبلػالرسمكماٌؤتً:

 دج.……  40.000,00مراقبةللمنتجاتالصٌدالنٌة.....................................-

 دج 10.000,00...........مراقبةوخبرةالمنتجاتالصٌدالنٌةالخاضعةللتسجٌل......-

،.دج50.000,00…….….تحلٌلومراقبةالمواداألولٌةللمنتجاتالخاضعةللتسجٌل: -

ٌخصصناتجهذاالرسمكماٌؤتً: 

لفائدةمٌزانٌةالدولة، % 50-

لمراقبةالمنتوجاتالصٌدالنٌة. نٌةالمخبرالوطنًلفائدةمٌزا % 50 -

 .تحددكٌفٌاتتطبٌقهذهالمادةعنطرٌقالتنظٌم 

 2004تضمن قانون المالٌة لسنة الم 2003دٌسمبر  30المؤرخ فً  22- 03قانون رقم 

م ناألم ر105ه اف ًالم ادةتحددتعرٌفةرسمالتقٌٌدمنأجلالحصولعلىالبطاقةالمهنٌةللحرف ًالمنص وصعلٌ:33المادة 

دج.بالنسبةللحرفٌٌن.500 بـ1996والمتضمنقانونالمالٌةلسنة1995دٌسمبرسنة30المإرخفً27-95رقم

 .2005و التضمن قانون المالٌة لسنة  2004دٌسمبر سنة  29المؤرخ فً  21-24قانون رقم 

كلرخصةلحملالسبلحلصالحشركاتالحراسةونقلالموالدجعندإعداد5.000ٌحصلحقالطابعبمبلػ: 44المادة 

 والموادالحساسة.

 .2006المتضمن قانون المالٌة لسنة  2005دٌسمبر  31مؤرخ فً  05-16قانون رقم 

: 48المادة  المادة أحكام 63تعدل رقم القانون 97-02من فً 31المإرخ لسنة1997دٌسمبر المالٌة قانون والمتضمن

ٌلً:وتتمموتحرركما،1998

تإسستعرٌفةهذاالرسمعنكلشخصوعنكلٌومإقامة.:63  المادة"

(دٌنارا،مندون30(دٌناراعنكلشخصوعنكلٌوم،وأالتفوقثبلثٌن)20ٌجبأالتقلتعرٌفةرسماإلقامةعنعشرٌن)

(دٌناراعنكلعائلة.60أنتتجاوزستٌن)

لرسمعنكلشخصوعنكلٌومإقامةفًالمإسساتالمصنفة،علىالنحوالتالً:تحددتعرٌفةهذاا

 50(نجوم.3دج،بالنسبةللفنادقذاتثبلث) 

 150(نجوم.4دج،بالنسبةللفنادقذاتأربع) 

 200(نجوم.5دج،بالنسبةللفنادقذاتخمس) 

: 49المادة  المادة أحكام 55تعدل رقم القانون الم11-99من فً 23إرخ لسنة1999دٌسمبر المالٌة قانون المتضمن و

 ،وتحرركماٌلً:2000

 ٌإسسلصاحالبلدٌاترسمخاصعلىرخصالعقارات.-أوال  - - 55 المادة"

تخضععندتسلٌمها،للرسمعلىرخصالعقارات،الرخصوالشهاداتالمبٌنةأدناه.-ثانٌا 

رخصالبناء،-

راضً،رخصتقسٌماأل-

رخصةالتهدٌم،-

شهاداتالمطابقةوالتجزئةوالعمران.-

رضٌة:تحددتعرٌفاتالرسمبالنسبةلكلصنؾمنالوثائقالمبنٌةأدناهحسبقٌمةالبناٌةأوتبعالعددالقطعاأل-ثالثا
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 :رخص البناء -1

 :بناٌة ذات استعمال سكنً أو استعمال مزدوج - أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بناٌة ذات استعمال تجاري أو صناعً: - ب
 

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج(

30.0007.000.000إلىؼاٌة

40.00010.000.000إلىؼاٌة

45.00015.000.000إلىؼاٌة

50.00020.000.000إلىؼاٌة

55.00025.000.000إلىؼاٌة

60.00030.000.000إلىؼاٌة

65.00050.000.000إلىؼاٌة

75.00070.000.000إلىؼاٌة

80.000100.000.000إلىؼاٌة

100.000100.000.000أكثرمن

 
 راضً:رخصة تقسٌم األ -2
 تقسٌم أراضً ذات استعمال سكنً: - أ
 

 التعرٌفة )دج( عدد القطع

1.000................10إلى2من -

2.250..............50إلى11من -

3.125............150إلى51من -

3.750....……250إلى151من -

5.000..............250أكثرمن -

 
 :ذات استعمال تجاري أو صناعً تقسٌم أراضً - ب

 

 التعرٌفة )دج( عدد القطع

3.750....................5إلى2من -

6.250...................10إلى6من -

10.000....................10أكثرمن -

-رابعا بـ الهدم رخصة تسلٌم عند الرسم، هذا مبلػ معنٌة188ٌحدد بناٌة لكل باألرضٌة التشبث مساحة من المربع للمتر دج

بالهدم.

 )دج(التعرٌفة  قٌمة البناٌة )دج(

1.875750.000إلىؼاٌة -

3.1251.000.000إلىؼاٌة -

5.0001.500.000إلىؼاٌة -

10.0002.000.000إلىؼاٌة -

12.5003.000.000إلىؼاٌة -

20.0005.000.000إلىؼاٌة -

22.5007.000.000إلىؼاٌة -

25.00010.000.000إلىؼاٌة -

27.50015.000.000إلىؼاٌة -

30.00020.000.000إلىؼاٌة -

32.50020.000.000أكثرمن -
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ٌحددمبلػالرسم،عندتسلٌمشهادةالمطابقة،كماٌؤتً:-خامسا

 ستعمال سكنً أو استعمال مزدوج:بناٌة ذات ا - أ
 

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج(

625750.000إلىؼاٌة -

10001.000.000إلىؼاٌة -

12501.500.000إلىؼاٌة -

18752.000.000إلىؼاٌة -

25003.000.000إلىؼاٌة -

31255.000.000إلىؼاٌة -

37507.000.000إلىؼاٌة -

437510.000.000إلىؼاٌة -

500015.000.000إلىؼاٌة -

562520.000.000إلىؼاٌة -

625020.000.000أكثرمن -

 
 بناٌة ذات استعمال تجاري أو صناعً: - ب

 

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج(

4.0007.000.000إلىؼاٌة -

4.50010.000.000إلىؼاٌة -

5.00015.000.000إلىؼاٌة -

5.50020.000.000إلىؼاٌة -

6.00025.000.000إلىؼاٌة -

6.50030.000.000إلىؼاٌة -

7.50050.000.000إلىؼاٌة -

8.00070.000.000إلىؼاٌة -

9.000100.000.000إلىؼاٌة -

10.000100.000.000أكثرمن -


تعفىمنالرسمالخاصعلىرخصالعقارات:-سادسا

لٌمٌةوالمإسساتالعمومٌةذاتالطابعاإلداري،والجمعٌاتذاتالمنفعةالعمومٌةالبناٌاتالتًتنجزهاالدولة،والجماعاتاإلق -

 والجمعٌاتذاتالطابعاإلنسانً.

 لبناٌاتالمهددةباالنهٌاروالتًٌقررتهدٌمهارئٌسالمجلسالشعبًالبلديطبقاللقوانٌنوالتنظٌماتالسارٌةالمفعول.ا -

دج،عندتسلٌمالشهاداتالمبنٌةأدناه:875تحدٌدتعرٌفةالرسمبـ–سابعا 

 شهادةالتجزئة،

شهادةالتعمٌر.

 2007تضمن قانون المالٌة لسنة الم 2006دٌسمبر  26 مؤرخ فً 24-06قانون رقم 

رسمفًشكلحقالطابع،ٌطبقعلىشهاداتالتؤهٌلوالتصنٌؾالمهنٌٌنبالنسبةللمإسساتأومجموعات: 57المادة  ٌإسس
الناشطةفًقطاعالبناءواألشؽالالعمومٌةوالريوشهادةاعتمادالمهندسٌنالعاملٌنفًالقطاعوكذااعتمادمسٌريالمإسسات

األمبلكالعقارٌة.
تحددتعرٌفاتالرسمكماٌؤتً:

الش - و البناء قطاع فً تنشط التً المإسسات ومجموعات للمإسسات بالنسبة المهنٌٌن والتصنٌؾ التؤهٌل العمومٌةشهادتا ؽال
 والري:

 

 تعرٌفات )دج( تصنٌف المؤسسات

5.000الفئةاألولى
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10.000الفئةالثانٌة

15.000الفئةالثالثة

الفئةالرابعة
الفئةالخامسة

20.500
30.000

40.500الفئةالسادسة

50.000الفئةالسابعة

60.500الفئةالثامنة

70.000الفئةالتاسعة


 تمادالمهندسٌنالذٌنٌنشطونفًقطاعالبناءوالشؽالالعمومٌةوالري:شهادةاع-

 ؛دجبالنسبةلكلطلب1.000*

بالنسبةلطلباتالتجدٌد.دج2.000*

دج.2.000بكالعقارٌةتحددتعرٌفةالرسممبلالمسٌرٌنلؤلاعتمادشهادة-

ٌخصصناتجهذاالرسملفائدةالمٌزانٌةالعامةللدولة.

دج(عندتسلٌماعتمادربانسفٌنة.200رسمبقٌمةمائتًدٌنار)ٌإسس:58مادة ال

ٌسددالمستفٌدمناالعتمادهذاالرسمعندالتسلٌم،فًشكلطابعجبائًذيقٌمةمساوٌة.

 ٌخصصناتجهذاالرسملفائدةمٌزانٌةالدولة.

 2008لسنة  التكمٌلً  قانون المالٌة ٌتضمن 2008جوٌلٌة  24مؤرخ فً  02-08أمر رقم 

25المادة  المادة أحكام تتمم و تعدل 55: رقم القانون 11-99من فً عام15المإرخ 1420رمضان لـ دٌسمبر23الموافق

1999 لسنة المالٌة قانون المتضمن 2000و المادة بؤحكام 49المعدلة رقم القانون 16-05من فً عام29المإرخ القعدة ذو

 :وتحرركماٌلً2006والمتضمنقانونالمالٌةلسنة2005دٌسمبر31الموافقلـ1426

ٌإسسلصاحالبلدٌاترسمخاصعلىرخصالعقارات.- I  :55  " المادة

تخضععندتسلٌمها،للرسمعلىرخصالعقارات،الرخصوالشهاداتالمبٌنةأدناه.- II

رخصالبناء،-

رخصتقسٌماألراضً،-

التهدٌم،رخصة-

 شهاداتالمطابقةوالتجزئةوالعمران.-

III -تحددتعرٌفاتالرسمبالنسبةلكلصنؾمنالوثائقالمبٌنةأدناه،حسبالقٌمةالتجارٌةللبناٌةأوحسبعددالحصص.

رخص البناء:-1

 بناٌة ذات استعمال سكنً: -أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قٌمة البناٌة)دج( التعرٌفة)دج(

 750000إلىؼاٌة 1875

3125 1.000000إلىؼاٌة

5000 1.500000إلىؼاٌة

15000 2.000000إلىؼاٌة

17000 3.000000إلىؼاٌة

25000 5.000000إلىؼاٌة

30000 7.000000إلىؼاٌة

36000 10.000000إلىؼاٌة

40000 15.000000إلىؼاٌة

45000 20.000000إلىؼاٌة

50000 20.000000أكثرمن
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 بناٌة ذات استعمال تجاري أو صناعً: -ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رخص تقسٌم األراضً: -2

 تقسٌم أراضً ذات استعمال سكنً: - أ

 عدد األجزاء )دج( لتعرٌفةا

 10إلى2من 2000

50.000 50الى11من

70.000 150الى51من

100.000 250الى151من

200.000 250أكثرمن

 تقسٌم أراضً ذات استعمال تجاري أو صناعً:-ب

 عدد األجزاء التعرٌفة)دج(

 5إلى2من 6000

12.000 10الى6من

30.000 10أكثرمن


VI -األرضٌةلكلبناٌةمعنٌةبالهدم.(منمساحة²دجللمترالمربع)م300تسلٌمرخصةالتهدٌمبـتحددتعرٌفةالرسم،عند

 V -تحددتعرٌفةالرسمعندتسلٌمشهادةالمطابقة،كماٌلً: 

 بناٌة ذات استعمال سكنً أو استعمال مزدوج:    - أ

 ة البناٌة)دج(قٌم التعرٌفة)دج(

1000 

1500 

 750000إلىؼاٌة

 1.000000إلىؼاٌة

1750 1.500000إلىؼاٌة

2200 2.000000إلىؼاٌة

3000 3.000000إلىؼاٌة

3500 5.000000إلىؼاٌة

4000 7.000000إلىؼاٌة

 قٌمة البناٌة )دج( التعرٌفة)دج(

 7.000000إلىؼاٌة 50000

60000 10.000000إلىؼاٌة

70000 15.000000إلىؼاٌة

80000 20.000000إلىؼاٌة

90000 25.000000إلىؼاٌة

100000 30.000000إلىؼاٌة

110000 50.000000إلىؼاٌة

120000 70.000000إلىؼاٌة

130000 100.000000إلىؼاٌة

150000 100.000000أكثرمن
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6000 10.000000إلىؼاٌة

8000 15.000000إلىؼاٌة

9000 20.000000ؼاٌةإلى

12000 20.000000أكثرمن

 
 بناٌة ذات استعمال تجاري أو صناعً:  -ب

 








 
 
 

IV- منطرؾرئٌسالمجلس  تهدٌمها تعفىمنالرسمالخاصالمطبقعلىالرخصالعقارٌةالبناٌاتالمهددةباالنهٌاروالتًتقرر

 الشعبًالبلديطبقاللقوانٌنواألنظمةالسارٌةالمفعول

IIV-:دج،عندتسلٌمالشهاداتالتالٌة2000بتحدٌدتعرٌفةالرسم- 

شهادةالتجزئة.-

شهادةالتعمٌر".-

 2009المتضمن لقانون المالٌة لسنة  2008دٌسمبر  30المؤرخ فً  21-08قانون رقم 

السفٌنةوكٌلمهاممارسةملالرخصةلتسلٌم(دج10000)دٌنارأالؾعشرةقٌمتهجبانًطابعشكلفًرسمٌنشا: 49 المادة

.البحريارمسوالسالحمولةووكٌل

 2009المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  2009جوٌلٌة سنة  22المؤرخ فً  01-09أمر رقم 

الشهاداتالقنصلٌةالمسلمةلصالحالمواطنٌنالجزائرٌٌنأواألجانبوكذاوثائقالتعرٌؾ:تخضعلدفعحقوقالطابع، 26المادة 

والسفرالممنوحةللمواطنٌنالجزائرٌٌنمنطرؾالممثلٌاتالدبلوماسٌةوالقنصلٌةالجزائرٌةبالخارج.

بالمالٌةالمكلؾالوزٌربٌنمشتركمقرربوج ٌتمسنوٌاتحدٌدمقابلالقٌمةبالعملةالصعبةالمحصلةعلىكلصنؾمنالوثائق

بالشإونالخارجٌة.المكلؾوالوزٌر

الترفٌهً الصٌد ممارسة على ٌترتب :  34 المادة المماسك السدود مستوى على اإلقلٌمً رسم المائٌة، و  قدره سنوي تسدٌد

 .الترفٌهً الصٌداإلقلٌمً رخصة على للحصول دج 1.000

.إقلٌمٌا تصةلمخا األمبلكالوطنٌة مصالح ىمستو على الرسم هذا ٌسدد

2010ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  2009دٌسمبر  30مؤرخ فً  09-09قانون رقم 

.البحري النقل المهنٌةلمساعد البطاقة لتسلٌم ) دج (5.000 دٌنار آالؾ خمسة بمبلػ جبائً  طابع شكل فً  رسم ٌنشؤ 29 : ادةلما

  طنات 5 وذاتحمولة بدونه أو حركبم الشراعٌة  النزهة  وسفن  الٌخوت  شراء  عند  ٌطبق  عًنو  رسم  ٌنشؤ  30 :  ادةلما

 . دج 300.000 ـب قٌمته  تحدد األقل، على دولٌة

 للضماناالجتماعً". الصندوقالوطنً " عنوانه الذي 133 - 302 رقم الخاص التخصٌص حساب فً الرسم ناتج ٌصب

 التنظٌم. طرٌق عن دةالما هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 قٌمة البناٌة )دج( التعرٌفة)دج(

 7.000000إلىؼاٌة 6000

6500 10.000000إلىؼاٌة

7500 15.000000إلىؼاٌة

8500 20.000000إلىؼاٌة

9500 25.000000إلىؼاٌة

10500 30.000000إلىؼاٌة

11500 50.000000إلىؼاٌة

12500 70.000000إلىؼاٌة

15000 100.000000إلىؼاٌة

20.000 100.000000أكثرمن
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  قانونالمالٌة  لمتضمنوا 1999 سنة ٌسمبرد 23  فً  المإرخ 99 - 11  رقم القانون من 55 ادةلمأحكاما تتمم  36 : ادةلما

  المتضمنقانونو 2005 سنة دٌسمبر 31  فً  المإرخ  05 - 16  رقم  القانون من 49 المادة  بؤحكام  لمعدلة،ا2000لسنة

  المالٌة  والمتضمنقانون 2008 سنة ٌولٌو24  فًالمإرخ 20 08 -رقم  القانون نم25ادةلمبا المعدلة ،2006سنةل المالٌة

  : ٌؤتً ماك وتحرر ،2008لسنة  التكمٌلً

ٌإسسلصاحالبلدٌاترسمخاصعلىرخصالعقارات.- I:55  المادة "

،الرخصوالشهاداتالمبٌنةأدناه.تخضععندتسلٌمها،للرسمعلىرخصالعقارات- II

رخصالبناء،-

رخصتقسٌماألراضً،-

رخصةالتهدٌم،-

 شهاداتالمطابقةوالتجزئةوالعمران.-

III -تحددتعرٌفاتالرسمبالنسبةلكلصنؾمنالوثائقالمبٌنةأدناه،حسبالقٌمةالتجارٌةللبناٌةأوحسبعددالحصص.

:رخص البناء-1

 بناٌة ذات استعمال سكنً: -أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بناٌة ذات استعمال تجاري أو صناعً: - ب
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رخص تقسٌم األراضً: -2
 تقسٌم أراضً ذات استعمال سكنً: - ب
   

 قٌمة البناٌة)دج( التعرٌفة)دج(

 750000إلىؼاٌة 1875

3125 1.000000إلىؼاٌة

5000 1.500000إلىؼاٌة

15000 2.000000إلىؼاٌة

17000 3.000000إلىؼاٌة

25000 5.000000إلىؼاٌة

30000 7.000000إلىؼاٌة

36000 10.000000إلىؼاٌة

40000 15.000000إلىؼاٌة

45000 20.000000إلىؼاٌة

50000 20.000000أكثرمن

 قٌمة البناٌة )دج( التعرٌفة)دج(

 7.000000إلىؼاٌة 50000

60000 10.000000إلىؼاٌة

70000 15.000000إلىؼاٌة

80000 20.000000إلىؼاٌة

90000 25.000000إلىؼاٌة

100000 30.000000إلىؼاٌة

110000 50.000000إلىؼاٌة

120000 70.000000إلىؼاٌة

130000 100.000000إلىؼاٌة

150000 100.000000أكثرمن
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 عدد األجزاء التعرٌفة)دج(

 10إلى2من 2000

50.000 50الى11من

70.000 150الى51من

100.000 250الى151من

200.000 250أكثرمن

 
 ناعً:تقسٌم أراضً ذات استعمال تجاري أو ص - ت
 

 عدد األجزاء التعرٌفة)دج(

 5إلى2من 6000

12.000 10الى6من

30.000 10أكثرمن

 
VI -(منمساحة²دجللمترالمربع)م300تحددتعرٌفةالرسم،عندتسلٌمرخصةالتهدٌمبـ 

   األرضٌةلكلبناٌةمعنٌةبالهدم.
V -تحددتعرٌفةالرسمعندتسلٌمشهادةالمطابقة،كماٌلً: 
 بناٌة ذات استعمال سكنً أو استعمال مزدوج: - أ

 

 قٌمة البناٌة)دج( التعرٌفة)دج(

 750000إلىؼاٌة 1000

1500 1.000000إلىؼاٌة

1750 1.500000إلىؼاٌة

2200 2.000000إلىؼاٌة

3000 3.000000إلىؼاٌة

3500 5.000000إلىؼاٌة

4000 7.000000إلىؼاٌة

6000 10.000000إلىؼاٌة

8000 15.000000إلىؼاٌة

9000 20.000000إلىؼاٌة

12000 20.000000أكثرمن

 بناٌة ذات استعمال تجاري أو صناعً:  -ب
 

 
 
 
 
 

 
 
 


VI- منطرؾرئٌسالمجلس  تهدٌمها تعفىمنالرسمالخاصالمطبقعلىالرخصالعقارٌةالبناٌاتالمهددةباالنهٌاروالتًتقرر

 .الشعبًالبلديطبقاللقوانٌنواألنظمةالسارٌةالمفعول

VII-:اتالتالٌةدج،عندتسلٌمالشهاد2000بتحدٌدتعرٌفةالرسم 

شهادةالتجزئة.-

 قٌمة البناٌة )دج( التعرٌفة)دج(

 7.000000ؼاٌةإلى 6000

6500 10.000000إلىؼاٌة

7500 15.000000إلىؼاٌة

8500 20.000000إلىؼاٌة

9500 25.000000إلىؼاٌة

10500 30.000000إلىؼاٌة

11500 50.000000إلىؼاٌة

12500 70.000000إلىؼاٌة

15000 100.000000إلىؼاٌة

20.000 100.000000كثرمنأ
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 شهادةالتعمٌر.-

 VIII-1 -سنة ٌولٌو 20  فً  لمإرخا08-15رقم القانون  وجببم  المنشؤة بالرخص الخاص  الرسم  تعرٌفات  تحدد   

  :ٌؤتً كما ارٌة،التج وقٌمتها  البناٌةاستعمال  طبٌعة  حسب ،إنجازها  وإتمامالبناٌات مطابقة  قواعد  ٌحدد  الذي  2008

 : سكنً  استعمال  ذات  بناٌة  -  أ

 ) دج  ( التعرٌفة ) دج  ( البناٌة  قٌمة

 1.875 750.000   ؼاٌة  إلى

 3.125  1.000.000 ؼاٌة  إلى

 5.000  1.500.000 ؼاٌة  إلى

 15.000  2.000.000 ؼاٌة  إلى

 17.000  3.000.000 ؼاٌة  إلى

 25.000 5.000.000 ؼاٌة  إلى

 30.000  7.000.000 ؼاٌة  إلى

 36.000  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 40.000  15.000.000 ؼاٌة  إلى

 45.000  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 50.000 20.000.000 من  أكثر

 
 : وخدماتً  وتجاري ، سكنً  مزدوج  استعمال  ذات  بناٌة  -  ب

 ) دج  ( فةالتعرٌ ) دج  ( البناٌة  قٌمة

 2.000 750.000   ؼاٌة  إلى

 3.400  1.000.000 ؼاٌة  إلى

 5.500  1.500.000 ؼاٌة  إلى

 16.000  2.000.000 ؼاٌة  إلى

 19.000  3.000.000 ؼاٌة  إلى

 28.000 5.000.000 ؼاٌة  إلى

 34.000  7.000.000 ؼاٌة  إلى

 40.000  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 45.000  15.000.000 ةؼاٌ  إلى

 51.000  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 60.000 20.000.000 من  أكثر

  

  : وفالحً  حرفً  استعمال  ذات  بناٌة -ج 

 )دج  ( التعرٌفة )  دج  ( البناٌة  قٌمة

 1.875 750.000   ؼاٌة  إلى

 3.125  1.000.000 ؼاٌة  إلى

 5.000  1.500.000 ؼاٌة  إلى

 15.000  2.000.000 ؼاٌة  إلى

 17.000  3.000.000 ؼاٌة  إلى

 25.000 5.000.000 ؼاٌة  إلى

 30.000  7.000.000 ؼاٌة  إلى

 36.000  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 40.000  15.000.000 ؼاٌة  إلى

 45.000  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 50.000 20.000.000 من  أكثر

 
  : صناعً  ستعمالا  ذات  بناٌة  -  د
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 )دج  ( التعرٌفة )  دج  ( البناٌة  قٌمة

 50.000   7.000.000 ؼاٌة  إلى

 60.000  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 70.000  15.000.000 ؼاٌة  إلى

 80.000  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 90.000  25.000.000 ؼاٌة  إلى

 100.000  30.000.000 ؼاٌة  إلى

 110.000  50.000.000 ؼاٌة  إلى

 120.00070.000.000 ؼاٌة  إلى

 130.000100.000.000 ؼاٌة  إلى

 150.000 100.000.000 من  أكثر

  ٌولٌو  20    فً  المإرخ  08 - 15  رقم  القانون  وجببمالمنشؤة  المطابقة  شهادة  تسلٌم  عند  ،الرسم  تعرٌفة  تحدد2 - 

  : ٌؤتً  كما التجارٌة، وقٌمتها  البناٌة  استعمال  طبٌعة  حسب ،إنجازها  وإتمام  البناٌات  مطابقة  اعدقو  ٌحدد  الذي 2008  سنة

  :مزدوج استعمال أو سكنً استعمال ذات ٌةبنا -أ



 )دج  ( التعرٌفة ) دج  ( البناٌة  قٌمة

 1.000 750.000   ؼاٌة  إلى

 1.500  1.000.000 ؼاٌة  إلى

 1.750  1.500.000 ؼاٌة  إلى

 2.200  2.000.000 ؼاٌة  إلى

 3.000  3.000.000 ؼاٌة  إلى

 3.500 5.000.000 ؼاٌة  إلى

 4.000  7.000.000 ؼاٌة  إلى

 6.000  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 8.000  15.000.000 ؼاٌة  إلى

 9.000  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 12.000 20.000.000 من  أكثر

 
  : وصناعً  تجاري  استعمال  ذات  بناٌة  -  ب

 )دج  ( التعرٌفة )  دج  ( البناٌة  قٌمة

 6.000   7.000.000 ؼاٌة  إلى

 6.500  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 7.500  15.000.000 ؼاٌة  إلى

 8.500  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 9.500  25.000.000 ؼاٌة  إلى

 10.500  30.000.000 ؼاٌة  إلى

 11.500  50.000.000 ؼاٌة  إلى

 12.500  70.000.000 ؼاٌة  إلى

 15.000100.000.000 ؼاٌة  إلى

 20.000 100.000.000 من  أكثر



  قٌمة من %3 بـ  تحدد  الخاصة  النسخة  عن  إتاوة  لدفع  الخطً  االستنساخ  أجهزة ومنتجو  مستوردو ٌخضع 47 :  المادة

 . المنتوج

 . أصحابالحقوق على وتوزٌعها اإلتاوة هذه بتحصٌل  اورةلمجا والحقوق لمإلؾا لحقوق الوطنً  الدٌوان  ٌكلّؾ

. التنظٌم  طرٌق  عن  وتوزٌعها  اإلتاوة  هذه  تحصٌل  كٌفٌات  تحدد



 

66 

 

    دٌسمبرسنة24  الموافق 1423 عام شوال 20 فً المإرخ 02 - 11 رقم القانون من 99    المادة أحكام تعدل 49 :المادة
الثانٌة 18 فً المإرخ 05 - 05 رقم األمر من 19 بالمادة المعدلة ،2003لسنة المالٌة قانون والمتضمن 2002  عام جمادى
  :ٌؤتً كما وتحرر 2005 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون والمتضمن 2005 سنة ٌولٌو25 الموافق 1426

جمادى 28  فً  المإرخ  05 - 12  رقم  القانون  من 73  المادة  فً  علٌها المنصوص  اإلتاوة  مبلػ  تحدد 99 :المادة "
ألؼراض  المائٌة  الموارد  استعمال  قصد  المستحقة  بالمٌاه  والمتعلق 2005  سنة  ؼشت 4  الموافق 1426  عام  الثانٌة

 . المقتطعة  المٌاه  من  مكعب  متر  كل  عن )  دج  (25  دٌنارا  وعشرٌن  بخمسة  وخدماتٌة  وسٌاحٌة  صناعٌة

  : ٌؤتً  كما  اإلتاوة  ناتج ٌخصص

 الدولة، مٌزانٌة لفائدة%4-  

،" للمٌاه  الوطنً  الصندوق " عنوانه الذي 079 - 302  رقم الخاص التخصٌص  حساب  لفائدة %44- 

 .بالتحصٌل المكلفة الوكالة  لفائدة%12-  

 . اإلتاوة هذه بجمع اختصاصها إقلٌم فً  واحدة كل المائٌة األحواض وكاالت تكلؾ

".  التنظٌم طرٌق عن الحاجة، عند المادة، هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 

 2010قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  المتضمن 2010غشت  26المؤرخ فً  10-01قم أمر ر
 سنواتوالمذكورة (5)خمس عن عمرها قلٌ التً خ(.)س الخاصة صنؾالسٌارات فً المسجلة السٌارات تخضع:26المادة 

 السنة خبلل أشهر (3 ) ثبلثة تفوق تساويأو مجمعة فترة خبلل الشركات هذه نفس طرؾ المإجرةمن أو الشركات مٌزانٌة فً
 ٌؤتً: كما مبلؽه سنويٌحدد رسم إلى الجزائر فً المقٌمة الشركات منطرؾ الجبائٌة المالٌة



 الرسمتعرٌفة   اءاالقتن عند السٌارة قٌمة

دج 300.000دج 5.000.000 و دج 2.500.000 بٌن ما

 دج 500.000دج 5.000.000 من أكثر

 هذه توافق عندما الجمهور النقللفائدة بخدمة القٌام أو التؤجٌر أو للبٌع إما الموجهةحصرٌا السٌارات على الرسم ٌطبق ال أنه، ؼٌر

 .مالكةال للشركة النشاطالعادي العملٌات

 .الضرٌبة إعداد عند الرسم ٌخصم ال

.الشركات أرباح على تصفٌةالضرٌبة رصٌد تسدٌد الرسمبمناسبة ٌدفع

 2015لسنة  المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً 2015جوٌلٌة  23المؤرخ فً  01-15مر رقم أ

 لسنة المالٌة والمتضمنقانون 1994 سنة  ردٌسمب 31  فً المإرخ 94-03 رقم القانون من 73 المادة أحكام تعدل 39 : المادة

  ً:ٌؤت  كما وتحرر 1995،

 لدى  والمحلفة البٌطرٌةالمفوضة المصالح  تقدمها  التً الرسمٌة الشهاداتوالرخص إلؽاء أو تسلٌم  على ٌترتب 73 : المادة"

 . دج  1.000 جبائًقٌمته  طابع  رسم تحصٌل المحاكم،

العامةللدولة". انٌةللمٌز الرسم هذا ناتج وٌخصص

 2016  لسنة  قانون المالٌة  ٌتضمن ،2015 سنة دٌسمبر 30 فً مؤرخ 15-18 رقم قانون 

المقٌمٌن جثامٌن ترحٌل على للتؤمٌن االنضمام رسوم تحصٌل  ٌتم: 73المادة على الجزائرٌٌن بالخارج،   مستوى والمإمنٌن

 .  القنصلٌة التسجٌل قاتبطا تجدٌد أو استخراج عند الجزائرٌة،  القنصلٌات

. التنظٌمطرٌق عن التنفٌذ حٌز األحكام هذه وضع وكذاٌن،للتؤم االنضمام رسوم مبالػ إرجاع كٌفٌات تحدد

 2017تضمن قانون المالٌة لسنة الم 2016دٌسمبر سنة  28مؤرخ فً  14-16قانون رقم 

ال:67المادة  استمارة الجبائٌة اإلدارة تقدم " عبارة الممكنتستبدل التصرٌح استمارة الجبائٌة اإلدارة تقدم " بعبارة تصرٌح"

تسلٌمهاإلكترونٌا"فًالموادذاتالصلةفًمختلؾالقوانٌنالجبائٌة.

1999دٌسمبرسنة23الموافق1420رمضانعام15المإرخفً11-99منالقانونرقم55تعدلأحكامالمادة:75المادة 

الما قانون المتضمن لسنة 2000لٌة المادة أحكام بموجب المعدلة 49، رقم القانون 16-05من فً عام29المإرخ القعدة ذو

مناألمررقم25،المعدلةبموجبأحكامالمادة2006،المتضمنقانونالمالٌةلسنة2005دٌسمبرسنة31الموافق1426
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،وتحرر2008،المتضمنقانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة2008ٌولٌوسنة27الموافق1429رجبعام24المإرخفً08-02

كماٌؤتً:

ٌإسسلصاحالبلدٌاترسمخاصعلىرخصالعقارات.- I  :55  " المادة

تخضععندتسلٌمها،للرسمعلىرخصالعقارات،الرخصوالشهاداتالمبٌنةأدناه.- II

رخصالبناء،-

رخصتقسٌماألراضً،-

التهدٌم،رخصة-

 شهاداتالمطابقةوالتجزئةوالعمران.-

-III:تحددتعرٌفاتالرسمبالنسبةلكلصنؾمنالوثائقالمبٌنةأدناهحسبالقٌمةالتجارٌةللبناٌةأوحسبعددالحصص

 . رخص البناء:1

 أ. بناٌات ذات استعمال سكنً:
 

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج(

 3.000 750.000 إلىؼاٌة

 5.000  1.000.000    إلىؼاٌة

 7.5001.500.000إلىؼاٌة

 22.500  2.000.000إلىؼاٌة

 25.500  3.000.000إلىؼاٌة

 37.500  5.000.000إلىؼاٌة

 45.000  7.000.000 إلىؼاٌة

 54.000  10.000.000                 إلىؼاٌة

 60.000  15.000.000          إلىؼاٌة

 67.500 20.000.000إلىؼاٌة

 75.000  20.000.000ماٌفوق
 

 بناٌات ذات استعمال تجاري أو صناعً: . أ

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج(

75.000  7.000.000  إلىؼاٌة

90.000 10.000.000  إلىؼاٌة

105.000  15.000.000         إلىؼاٌة

120.000        20.000.000إلىؼاٌة

135.000 25.000.000إلىؼاٌة

150.000 30.000.000إلىؼاٌة

165.000  50.000.000إلىؼاٌة

180.000  70.000.000إلىؼاٌة

195.000  100.000.000إلىؼاٌة

225.000  100.000.000 ماٌفوق



رخص تقسٌم األراضً: -2
 تقسٌم أراضً ذات استعمال سكنً: - أ

 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد األجزاء )دج(التعرٌفة

 10إلى2من 2000

50.000 50الى11من

70.000 150الى51من

100.000 250الى151من

200.000 250أكثرمن
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 تقسٌم أراضً ذات استعمال تجاري أو صناعً: -ب 
 
 
 
 
 
 

VI -(منمساحة²دجللمترالمربع)م300تحددتعرٌفةالرسم،عندتسلٌمرخصةالتهدٌمبـ 

   األرضٌةلكلبناٌةمعنٌةبالهدم.

  - V :       ٌؤتً  كما شهادةالمطابقة،  تسلٌم  عند  الرسم  تعرٌفة  تحدد

 استعمال مزدوج:  أو  سكنً  استعمال  ذات  بناٌات  - أ 

















  صناعً:   أو  تجاري  استعمال  ذات  بناٌات  -  ب
 

 













 

 

 

VI- منطرؾرئٌسالمجلس  تهدٌمها تعفىمنالرسمالخاصالمطبقعلىالرخصالعقارٌةالبناٌاتالمهددةباالنهٌاروالتًتقرر

 الشعبًالبلديطبقاللقوانٌنواألنظمةالسارٌةالمفعول.

VII-:دج،عندتسلٌمالشهاداتالتالٌة2000بتحدٌدتعرٌفةالرسم 

شهادةالتجزئة.-

 شهادةالتعمٌر.-

 VIII-1 -سنة ٌولٌو 20  فً  المإرخ15-08رقم القانون  بموجب  المنشؤة بالرخص الخاص  الرسم  تعرٌفات  تحدد   

  :ٌؤتً كما التجارٌة، وقٌمتها  استعمالالبناٌة  طبٌعة  حسب إنجازها،  البناٌاتوإتمام مطابقة  قواعد  ٌحدد  الذي  2008

 : سكنً  استعمال  ذات  بناٌة  -  أ

 ) دج  ( التعرٌفة ) دج  ( البناٌة  قٌمة

 1.875 750.000   ؼاٌة  إلى

 عدد األجزاء التعرٌفة)دج(

 5إلى2من 6000

12.000 10الى6من

30.000 10أكثرمن

 دج(  (  التعرٌفة ) دج  (  البناٌة  قٌمة

1.500  750.000 ؼاٌة  إلى

2.250  1.000.000 ؼاٌة  إلى

2.650  1.500.000 ؼاٌة  إلى

3.300  2.000.000 ؼاٌة  إلى

4.500   3.000.000 ؼاٌة  إلى

5.250  5.000.000 ؼاٌة  إلى

6.000  7.000.000 ؼاٌة  إلى

9.000  10.000.000 ؼاٌة  إلى

12.000  15.000.000 ؼاٌة  إلى

13.500  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 18.000 20.000.000 ماٌفوق

 دج(  (  التعرٌفة دج(  (  البناٌة  قٌمة

9.000 7.000.000ؼاٌة  إلى

9.750 10.000.000 ؼاٌة  إلى

11.250 15.000.000 ؼاٌة  إلى

12.750 20.000.000 ؼاٌة  إلى

14.250 25.000.000 ؼاٌة  إلى

15.250 30.000.000 ؼاٌة  إلى

17.250 50.000.000 ؼاٌة  إلى

18.750 70.000.000 ؼاٌة  إلى

22.500 100.000.000 ؼاٌة  إلى

30.000 100.000.000 ماٌفوق
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 3.125  1.000.000 ؼاٌة  إلى

 5.000  1.500.000 ؼاٌة  إلى

 15.000  2.000.000 ؼاٌة  إلى

 17.000  3.000.000 ؼاٌة  إلى

 25.000 5.000.000 ؼاٌة  إلى

 30.000  7.000.000 ؼاٌة  إلى

 36.000  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 40.000  15.000.000 ؼاٌة  إلى

 45.000  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 50.000 20.000.000 من  أكثر

 
 : وخدماتً  وتجاري ، سكنً  مزدوج  استعمال  ذات  بناٌة  -  ب
 

 ) دج  ( التعرٌفة ) دج  ( البناٌة  قٌمة

 2.000 750.000   ؼاٌة  إلى

 3.400  1.000.000 ؼاٌة  إلى

 5.500  1.500.000 ؼاٌة  إلى

 16.000  2.000.000 ؼاٌة  إلى

 19.000  3.000.000 ؼاٌة  إلى

 28.000 5.000.000 ؼاٌة  إلى

 34.000  7.000.000 ؼاٌة  إلى

 40.000  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 45.000  15.000.000 ؼاٌة  إلى

 51.000  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 60.000 20.000.000 من  أكثر

  : وفالحً  حرفً  استعمال  ذات  بناٌة -ج 

 )دج  ( التعرٌفة )  دج  ( البناٌة  قٌمة

 1.875 750.000   ؼاٌة  إلى

 3.125  1.000.000 ؼاٌة  إلى

 5.000  1.500.000 ؼاٌة  إلى

 15.000  2.000.000 ؼاٌة  إلى

 17.000  3.000.000 ؼاٌة  إلى

 25.000 5.000.000 ؼاٌة  إلى

 30.000  7.000.000 ؼاٌة  إلى

 36.000  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 40.000  15.000.000 ؼاٌة  إلى

 45.000  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 50.000 20.000.000 من  أكثر

  : عًصنا  استعمال  ذات  بناٌة  -  د

 )دج  ( التعرٌفة )  دج  ( البناٌة  قٌمة

 50.000   7.000.000 ؼاٌة  إلى

 60.000  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 70.000  15.000.000 ؼاٌة  إلى

 80.000  20.000.000 ؼاٌة  إلى

   25.000.000 ؼاٌة  إلى
  30.000.000 ؼاٌة  إلى

90.000 
100.000 

 110.000  50.000.000 ؼاٌة  إلى
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 120.00070.000.000 ؼاٌة  إلى

 130.000100.000.000 ؼاٌة  إلى

 150.000 100.000.000 من  أكثر

  ٌولٌو  20    فً  المإرخ  08 - 15  رقم  القانون  المنشؤةبموجب  المطابقة  شهادة  تسلٌم  عند  الرسم،  تعرٌفة  تحدد2 - 

  : ٌؤتً  كما التجارٌة، وقٌمتها  البناٌة  استعمال  طبٌعة  حسب إنجازها،  وإتمام  البناٌات  مطابقة  قواعد  ٌحدد  الذي 2008  سنة

  :مزدوج استعمال أو سكنً استعمال ذات بناٌة -أ

 )دج  ( التعرٌفة ) دج  ( البناٌة  قٌمة

 1.000 750.000   ؼاٌة  إلى

 1.500  1.000.000 ؼاٌة  إلى

 1.750  1.500.000 ؼاٌة  إلى

 2.200  2.000.000 ؼاٌة  إلى

 3.000  3.000.000 ؼاٌة  إلى

 3.500 5.000.000 ؼاٌة  إلى

 4.000  7.000.000 ؼاٌة  إلى

 6.000  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 8.000  15.000.000 ؼاٌة  إلى

 9.000  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 12.000 20.000.000 من  أكثر

  : وصناعً  تجاري  تعمالاس  ذات  بناٌة  -  ب

 )دج  ( التعرٌفة )  دج  ( البناٌة  قٌمة

 6.000   7.000.000 ؼاٌة  إلى

 6.500  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 7.500  15.000.000 ؼاٌة  إلى

 8.500  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 9.500  25.000.000 ؼاٌة  إلى

 10.500  30.000.000 ؼاٌة  إلى

 11.500  50.000.000 ؼاٌة  إلى

 12.500  70.000.000 ؼاٌة  إلى

 15.000100.000.000 ؼاٌة  إلى

 20.000 100.000.000 من  أكثر



:وتحرركماٌؤتً 2003، منقانونالمالٌةلسنة103تعدلوتتممأحكامالمادة: 92المادة 

:رسمٌحددمبلؽهوفقالئلطاراآلتً ،تالصٌدالنٌةابةلكمٌةمنالمنتوجٌنشؤعلىكلطلبتسجٌلمنتوجصٌدالنًوكلمراق: 103المــادة "

،دج12.000،مراقبةحصةالمنتجاتالصٌدالنٌة -

،دج30.000مراقبةوخبرةالمنتجاتالخاضعةللتسجٌل:  -

،.دج15.000تحلٌلومراقبةالمواداألولٌةللمنتجاتالخاضعةللتسجٌل: -

ً:رسمكماٌؤتٌخصصناتجهذاال 

،لفائدةمٌزانٌةالدولة % 50-

.لمراقبةالمنتوجاتالصٌدالنٌة برالوطنًمخلفائدةمٌزانٌةال % 50 -

."تحددكٌفٌاتتطبٌقهذهالمادةعنطرٌقالتنظٌم 

ٌؤتً:  كما  وتحرر  ، 2002 لسنة  المالٌة  قانون  من  211  المادة  أحكام  وتتمم  تعدل :39المادة 

: اآلتً لئلطار  وفقا صٌدالنً، منتوج لتسجٌل طلب كل على حقمستحق للدولة، العامة المٌزانٌة فائدةل ٌإسس  : 211 الماّدة"

دج1.000.000المستوردة.......................ؼٌرالضرورٌةو ؼٌر الصٌدالنٌة المنتجات تسجٌلطلب-

دج600.000.............................علىحالها.ةالضرورٌةالمستورد الصٌدالنٌة المنتجات تسجٌل-

 دج150.000...........المحلً........... لئلنتاج  الموجهة ةؼٌرالضرورٌ الصٌدالنٌة المنتجات تسجٌل-
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دج100.000الموجهةلئلنتاجالمحلً............................ الضرورٌةالصٌدالنٌة المنتجات تسجٌل-

  دج300.000 مستورد..................................................................  طبً  نظام  اعتماد-

 . دج150.000 مصنع...................................................................  طبً  نظام  اعتماد - 

 ". للتحوٌل القابلةالصعبة  بالعملة  معادل مبلػ بتسدٌد الحق هذا تسوٌة تتم ،مستورد نتوجبم الطلبات تتعلق عندما

2015سنةدٌسمبر30الموافق1437عاماألولربٌع18فًالمإرخ15-18رقمالقانونمن73المادةأحكام:103 المادة

.2016لسنةالمالٌةقانونوالمتضمن

 2018 لسنة مالٌةال تضمن قانونالم 2017 سنة دٌسمبر 27فً  مؤرخ 11-17 رقم قانون

 المالٌة والمتضمنقانون9991 سنة دٌسمبر32 فً المـإرخ11-99 رقـم القانون من55 المادة أحكام وتتمم تعدل:77   المادة

 :ٌؤتً كما وتحرر ،2000 لسنة

 .بها المتعلقة والشهادات الرخص وكل التعمٌر عقود على خاص رسم البلدٌات لصالح ٌإسس -الأو :55  المادة "

 :أدنـاه المبٌنة والشهادات الرخص التعمٌر، عقود على الخاص للرسم تسلٌمها، عند تخضع - ثانٌا

 البنـاء، رخص–

 التجزئة، رخص–

 الهدم، رخص–

  المطابقة، شهادة–

 التقسٌم، شهادة–

 التعمٌر، شهادة–

 .االستؽبلل قابلٌة شهادة–

 عدد حسب أو التجارٌةللبناٌة القٌمة أو المساحةالمبنٌة حسب أدناه، ةالمبٌن الوثائق من صنؾ لكل الرسم هذا مبالػ تحدد -ثالثا

.جزاءألا

 :البنـاء رخـصة -1

 

 




















 (2التعرٌفة )دج/ م (2المساحة المبنٌة )م النوع




 بناٌات ذات استعمال سكنً

 150 200ؼاٌة إلى

 300 500 ؼاٌة إلى

 200 1.000ؼاٌة إلى

 100 5.000 ؼاٌة إلى

 70 10.000ؼاٌة إلى

 40 1 0.000من ٌفوق ما

 (2التعرٌفة )دج/ م (2المساحة المبنٌة )م النوع




 بناٌات فً إطار الترقٌة العقارٌة

 650 200ؼاٌة إلى

 400 500 ؼاٌة إلى

 250 1.000ؼاٌة إلى

 150 5.000 ؼاٌة إلى

 90 10.000ؼاٌة إلى

 50 1 0.000من ٌفوق ما
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 رخصة التجزئة:  -2

 






 
 

 مساحات مجموع(المبنٌة للمساحة المربع للمتر دج300 بـ الهدم رخصة تسلٌم عند الرسم، هذا مبلػ ٌحدد: الهدم رخصة -3

 .للبناٌة رضٌة(ألا أسطح
 : المطابقة شهادة  -4









 














 







 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج( عالنو





بناٌات ذات استعمال  تجاري 
 أو صناعً


 

 100.000 7.000.000ؼاٌة إلى

 120.000 10.000.000 ؼاٌة إلى

 140.000 15.000.000ؼاٌة إلى

 160.000 20.000.000 ؼاٌة إلى

 180.000 25.000.000ؼاٌة إلى

 200.000 30.000.000ؼاٌة إلى

 220.000 50.000.000ؼاٌة إلى

 240.000 70.000.000ؼاٌة إلى

 260.000 100.000.000ؼاٌة إلى

 300.000 100.000.000ماٌفوق

 التعرٌفة )دج( العدد النوع

 
 

 تجزئة ذات استعمال سكنً

 3.000 قطع10إلى2من

 75.000 قطعة50 إلى11 من

 105.000 قطعة150 إلى51من

 150.000 قطعة250إلى511من

 300.000 قطعة250 ٌفوق ما

 
تجزئة ذات استعمال تجاري أو 

 صناعً

 9.000 قطع5 إلى2 من

 18.000 قطع01إلى6 من

 45.000 قطع01 ٌفوق ما

التعرٌفة )دج/  (2المساحة المبنٌة )م النوع
 (2م




 بناٌات ذات استعمال سكنً

 75 200ؼاٌة إلى

 45 500 ؼاٌة إلى

 30 1.000ؼاٌة إلى

 15 5.000 ؼاٌة إلى

 10 10.000ؼاٌة إلى

 05 1 0.000من ٌفوق ما

التعرٌفة )دج/  (2المساحة المبنٌة )م النوع

 (2م



 بناٌات فً إطار الترقٌة العقارٌة

 100 200ؼاٌة إلى

 60 500 ؼاٌة إلى

 40 1.000ؼاٌة إلى

 25 5.000 ؼاٌة إلى

 15 10.000ؼاٌة إلى

 10 1 0.000من ٌفوق ما

 التعرٌفة )دج( ة البناٌة )دج(قٌم النوع





 12.000 7.000.000ؼاٌة إلى

 13.000 10.000.000 ؼاٌة إلى



 

73 

 



















 : التقسٌم شهادة -5

.دج000.3 بـ التجزئة شهادة تسلٌم عند الرسم، هذا مبلػ ٌحدد

 : التعمٌر شهادة -6

 .دج000.3 بـ التعمٌر شهادة تسلٌم عند الرسم، مبلػهذا ٌحدد

 : ستغاللالا قابلٌة شهادة -7

 







 

 







 



عقود الخاص الرسم من تعفى -رابعا المجلس تهدٌمها ٌقرر والتً نهٌارالبا المهددة البناٌات التعمٌر على  البلدي الشعبً رئٌس

.”المفعول السارٌة والتنظٌمات للقوانٌن طبقا

 المالٌةلسنة قانون والمتضمن1999 سنة دٌسمبر23 فً المإرخ11-99 رقم القانون من65كامالمادةأح تعدل :78  المادة

: ٌؤتً وتحرركما0002

اإلقلٌمٌة–أوال :56 المادة" والجماعات بالدولة المتعلقة تلك باستثناء المهنٌة والصفائح اإلعبلنات على البلدٌات، لفائدة ٌنشؤ

 إلنسانً،رسمخاصعلىاإلعبلناتوالصفائحالمهنٌة.والحاملةللطابعا

 ٌإسسالرسمعلى:-ثانٌا

اإلعبلناتعلىاألوراقالعدٌة،المطبوعةوالمخطوطةبالٌد، -

اإلعبلناتالتًتعرضتإلىتجهٌزماقصدإطالةبقائها،سواءتمتحوٌلهطاالورقوتهٌئته،أوكانتهذهاإلعبلناتمؽطاة -

 ومادةأخرى،أوتمإلصاقها،قبلوضعهاعلىقماشأوقطعمعدنٌةومسماة"إعبلناتعلىورقمجهزةومحمٌة".بزجاج،أ

أي - جدار على وال بناٌة على موجودة ؼٌر كانت ولو حتى ، مكانعمومً فً المعلقة ، بصفةعامة أو ، المدهونة اإلعبلنات

 ةأوالمخطوطةعلىالورق،بعبارةأخرىاإلعبلناتاألخرىؼٌرتلكالمطبوع

لجعل - ما ركٌزة أو المبنى هٌكل فوق خاصة بصفة موضوعة إشارات أو حروؾ مجموعة من المكونة المضٌئة اإلعبلنات

 اإلعبلنمرئٌافًالنهارأواللٌل،

 الصفائحالمهنٌة،منكلالمواد،مخصصةللتعرٌؾبالنشاطبالٌد. -

: أدناه موضحة هً كما خٌرةألا هذه حجم وحسب المعروضة عبلناتإلا عدد حسب الرسم مبلػ ٌحدد -ثالثا









بناٌات ذات استعمال  تجاري أو 

 صناعً



 

 15.000 15.000.000ؼاٌة إلى

 17.000 20.000.000 ؼاٌة إلى

 19.000 25.000.000ؼاٌة إلى

 21.000 30.000.000ؼاٌة إلى

 23.000 50.000.000ؼاٌة إلى

 25.000 70.000.000ؼاٌة إلى

 30.000 100.000.000ؼاٌة إلى

 40.000 100.000.000ماٌفوق

 (2التعرٌفة )دج/م العدد  النوع

 

 

 تجزئة ذات استعمال سكنً

 500 قطع10إلى2من

 10.000 قطعة50 إلى11 من

 15.000 قطعة150 إلى51من

 20.000 قطعة250إلى511من

 45.000 قطعة250 ٌفوق ما

 

 تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعً

 1.500 قطع5 إلى2 من

 2.500 قطع01إلى6 من

 6.500 قطع01 ٌفوق ما
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 المبلغ )دج( تعٌٌن اإلعالنات 

 اإلعالنات على الورق العادي ، مطبوعة أو  مخطوطة بالٌد:  -1
(مترمربع؛1الحجمٌقلأوٌساويواحد) -
 (مترمربع؛1أكبرمنواحد) -
 اإلعالنات على ورق  مجهزة أو محمٌة -2
 (مترمربع؛1ٌساويواحد)الحجمٌقلأو -
 (مترمربع.1الحجمأكبرمنواحد) -


200
300


400
800 

 
: أدناه موضحـة هً كما ،اإلعبلن حجم وحسب السنوٌة الفترات حسب الرسم مبلػ ٌحدد -رابعا



 المبلغ )دج( تعٌٌن اإلعالنات  والصفائح المهنٌة

 إعالنات  مدهونة -1
رمربع؛(مت1الحجمٌقلأوٌساويواحد) -
 (مترمربع؛1حجمأكبرمنواحد) -
 اإلعالنات مضاءة  -2
 حجمبالمترالمربعأوجزءمنمترمربع؛ -
 صفائح مهنٌة -3
 (مترمربع؛1/2مساحةتقلأوتساوينصؾ) -
 (مترمربع.1/2مساحتهاأكبرمننصؾ) -


1.000
1.500


2.000


5.000
7.500 

فوقالورقالعادي،المطبوعةأوالمخطوطةبالٌد،وإعبلناتعلىالورقالمجهزةٌسددالرسمالخاصعلىاإلعبلنات-خامسا 
أوالمحمٌةقبلاإلعبلن،بقسٌمةإلىالقابضالبلدي،

، العادي الورق على اإلعبلنات ، المحمٌة أو المجهزة الورق على اإلعبلنات على المفروض الرسم لمبلػ بالنسبة مماثلة تكون
طوطةبالٌد،الموضوعةسواءفًمكانعمومًمؽطىأوداخلسٌارة،مهماكانتخدمةالنقلالعمومً.المطبوعةأوالمخ

ٌسددالرسمعلىاإلعبلناتالمدهونةفًالشهرالذيتبدأفٌهكلفترةسنوٌة.

(ٌوماابتداءمنٌومتشؽٌلهابالنسبةلبلستحقاقاتالسنوٌة.60ٌدفعالرسممسبقا،فًأجلستٌن)

تتمثلالمساحةالخاضعةللضرٌبةفًمساحةمستطٌلتمرأضبلعهعلىالنقاطالقصوىبشكلإعبلن.و

(متمٌزٌن.02وٌضاعؾالرسمبالنسبةلكلإعبلنٌتضمنأكثرمنإعبلنٌن)

تكونمماثلةلئلعبلناتالمضٌئةبالنسبةلتطبٌقالرسم:-سادسا

تتوفرفٌهاالممٌزاتالنوعٌةاإلعبلناتالمضٌئةكماهًمحددةأعبله.اإلعبلناتالتجارٌةالمضٌئةوالبلفتاتالتً -1

اإلعبلناتعلىالورق،اإلعبلناتالمدهونةوالبلفتاتالمضٌئةلٌبلبواسطةجهازخاص. -2

 ٌإسسالرسمتحتاسمالفاعلبالنسبةإلى:-سابعا

 اإلعبلناتفًالورقالعادي،المطبوعةأوالمخطوطةبالٌد؛ -

ناتمنالورق،المجهزةأوالمحمٌة؛اإلعبل -

طرؾ - من معنٌٌن ؼٌر اإلعبلنات هذه أصحاب ٌكون عندما الطباعة آالت من الخارجٌة للمنشورات بالنسبة الطابع اسم تحت
النصالمطبوعأوعندماٌعٌنالنصمجموعاتوجماعاتمنؼٌرالجماعاتاإلقلٌمٌةوالمطبوعاتذاتالطابعاإلنسانً؛

 لناشربسببوضعإعبلناتفًمكانعمومًمؽطى.تحتاسما -

باسم سواء المؽطى العمومً بالمكان االنتفاع، حق أو التصرؾ حرٌة له شخص كل النص هذا تطبٌق أجل من كناشر ٌعتبر
 مسٌرأوإداريأومستؤجرأومتنازل.

 تحتاسممنفًفائدتهوضعاإلعبلنأومقاولللنشربالنسبة: -

 نة؛لئلعبلناتالمدهو

 .لئلعبلناتالمضٌئة 
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من لؽرامة أوالمحمٌة، المجهزة عبلناتإلوا بالٌد المخطوطة أو طبوعةملا العادي، الورق على عبلناتإلا أصحاب ٌتعرض -ثامنا

 .مسبقا للرسم خاضعة تكون أن دون موضوعة نسخة كل عن دج25.000 إلىدج5.000

لمخالفةألحكامالمقطعالخامسأعبله،وكذاأحكامالفقرةاألولىمنهذاوتطبقأٌضاهذهالؽرامةعلىأصحاباإلعبلناتعنك
 المقطع.

 .تعاٌنالمخالفاتألحكامالمقطعالخامسبواسطةمحاضرٌعدهاإماأعوانمصالحقباضةالبلدٌةوإماأعوانقواتاألمن-تاسعا 

-عاشرا  ذلك عن فضبل الخاص، الرسم من المهربة اإلعبلنات بموجبتمزق المحددة العقوبات اإلعبلنات ملصقً على تطبق

منقانونالعقوبات439المادة

ٌعاقب،بصفةتضامنٌة،طابعاإلعبلنالمخالؾوصاحباإلعبلن،بالؽرامةالمقررةفًالمقطعالثامنأعبله.-حادي عشرا 

ناتالمدهونة،ضداألشخاصالذٌنتملصقاإلعبلنوفضبلعنذلك،ٌتابعدفعالرسموالعقوباتبصفةتضامنٌةبالنسبةلئلعبل

فًفائدتهمومقاولالنشر.

منأحكامالمقطعالخامسأعبله،بؽرامةمساوٌةلمبلػالرسم.3ٌعاقبعلىكلمخالفةللفقرة-ثانً عشرا 

اإلعبلناتالمنصوصعلٌهافًالفقرةمنالمقطعالثانًوكذا3و2و 1ٌطبقعلىاإلعبلناتالمذكورةفًالفقرات-ثالث عشرا 

(إعبلناتمتمٌزة."5منالمقطعالخامسضعؾمبلػالرسمالمطابقلحجمها،إذااحتوتعلىأكثرمنخمسة)2

 :ٌؤتً كما وتحرر ،2001لسنة المالٌة قانون من93 المادة أحكام تتمم:118المادة 

28و27و52و22و02و71و51إلى11 للفصول التابعة والعضوٌة مٌائٌةالكٌ المواد والرسوم، الحقوق من تعفى :93 المادة"

 والموجهة نٌةالالصناعاتالصٌد طرؾ من المستوردة الجمركٌة، التعرٌفة من96و83و76و07و84و40إلى38و35إلى

 .به المعمول التشرٌع بموجب علٌه منصوص هو كما الطبٌة والمستلزمات األدوٌةلصنع

.”التنظٌم طرٌق عن الحاجة، عند هذهالمادة، طبٌقت كٌفٌات تحدد

تحتالتؤسٌسورسائلالقضائٌةبالعرائضإلصاقهامحام كلعلىٌتعٌن"المحاماةدمؽة"تسّمىمهنٌةدمؽةتنشا : 119 المادة

 .القبولعدمطائلة

 .القضائٌةالمساعدةقضاٌاالدمؽةهذهمنتعفى

 :ًٌؤتكماالمحاماةدمؽةحاصلٌوزع

أكتوبر29فًالمإرخ13-07رقمالقانونمن107المادةفًعلٌهنصوصمالاالجتماعًاالحتٌاطصندوقلفائدة%99,5-

 .المحاماةمهنةتنظٌموالمتضمن2013سنة

 .العمومٌةالخزٌنةلفائدة %50-

 التنظٌمطرٌقعنتحصٌلهاوكٌفٌات المحاماة دمؽة قٌمة تحدد

  2019تضّمن قانون المالٌة لسنةالم 2018دٌسمبر سنة  27مؤرخ فً  18-18قانون رقم 

والمتضمنقانونالمالٌة1999دٌسمبرسنة23المـإرخفً11-99منالقانونرقـم55تعدلوتتممأحكامالمادة: 51المادة 

 ،المعدلةوالمتممة،وتحرركماٌؤتً:2000لسنة

 .بها المتعلقة والشهادات الرخص وكل التعمٌر عقود على خاص رسم البلدٌات لصالح ٌإسس -الأو :55 المادة"
 :أدنـاه المبٌنة والشهادات الرخص التعمٌر، عقود على الخاص للرسم تسلٌمها، عند تخضع - ثانٌا

 البنـاء، رخص–

 التجزئة، رخص–

 الهدم، رخص–

  المطابقة، شهادة–

 التقسٌم، شهادة–

 التعمٌر، شهادة–
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 .تؽبللاالس قابلٌة شهادة–
 عدد حسب أو التجارٌةللبناٌة القٌمة أو المساحةالمبنٌة حسب أدناه، المبٌنة الوثائق من صنؾ لكل الرسم هذا مبالػ تحدد -ثالثا

.جزاءألا
 : البنـاء رخـصة -1

 























 
 





 

 رخصة التجزئة:  -2

 









 مساحات مجموع(المبنٌة للمساحة المربع للمتر دج300 بـ الهدم رخصة تسلٌم عند الرسم، هذا مبلػ ٌحدد: الهدم رخصة -3

  .للبناٌة رضٌة(ألا أسطح
 

 (2التعرٌفة )دج/ م (2المساحة المبنٌة )م النوع




 بناٌات ذات استعمال سكنً

 150 200ؼاٌة إلى

 300 500 ؼاٌة إلى

 200 1.000ؼاٌة إلى

 100 5.000 ؼاٌة إلى

 70 10.000ؼاٌة إلى

 (2التعرٌفة )دج/ م (2المساحة المبنٌة )م النوع 40 1 0.000من ٌفوق ما




بناٌات فً إطار الترقٌة 
 العقارٌة

 650 200ؼاٌة إلى

 400 500 ؼاٌة إلى

 250 1.000ؼاٌة إلى

 150 5.000 ؼاٌة إلى

 90 10.000ؼاٌة إلى

 50 1 0.000من ٌفوق ما

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج( النوع





بناٌات ذات استعمال  تجاري 
 أو صناعً


 

 100.000 7.000.000ؼاٌة إلى

 120.000 10.000.000 ؼاٌة إلى

 140.000 15.000.000ؼاٌة إلى

 160.000 20.000.000 ؼاٌة إلى

 180.000 25.000.000ؼاٌة إلى

 200.000 30.000.000ؼاٌة إلى

 220.000 50.000.000ؼاٌة إلى

 240.000 70.000.000ؼاٌة إلى

 260.000 100.000.000ؼاٌة إلى

 300.000 100.000.000ماٌفوق

 التعرٌفة )دج( العدد  النوع

 
 

 استعمال سكنً تجزئة ذات

 3.000 قطع10إلى2من

 75.000 قطعة50 إلى11 من

 105.000 قطعة150 إلى51من

 150.000 قطعة250إلى511من

 300.000 قطعة250 ٌفوق ما

 
تجزئة ذات استعمال تجاري أو 

 صناعً

 9.000 قطع5 إلى2 من

 18.000 قطع01إلى6 من

 45.000 قطع01 ٌفوق ما
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 : المطابقة شهادة  -4


 






 
 
 


 
 











 : التقسٌم شهادة -5
.دج000.3 بـ ةالتجزئ شهادة تسلٌم عند الرسم، هذا مبلػ ٌحدد

 : التعمٌر شهادة -6
 .دج000.3 بـ التعمٌر شهادة تسلٌم عند الرسم، مبلػهذا ٌحدد

 : ستغاللالا قابلٌة شهادة -7
 



 
 
 





عقود الخاص الرسم من تعفى -رابعا المجلس تهدٌمها ٌقرر والتً نهٌارالبا المهددة البناٌات التعمٌر على  البلدي شعبًال رئٌس
.”المفعول السارٌة والتنظٌمات للقوانٌن طبقا

 (2التعرٌفة )دج/ م (2المساحة المبنٌة )م النوع




 بناٌات ذات استعمال سكنً

 75 200ؼاٌة إلى

 45 500 ؼاٌة إلى

 30 1.000ٌةؼا إلى

 15 5.000 ؼاٌة إلى

 10 10.000ؼاٌة إلى

 05 1 0.000من ٌفوق ما

 (2التعرٌفة )دج/ م (2المساحة المبنٌة )م النوع




بناٌات فً إطار الترقٌة 
 العقارٌة

 100 200ؼاٌة إلى

 60 500 ؼاٌة إلى

 40 1.000ؼاٌة إلى

 25 5.000 ؼاٌة إلى

 15 10.000ؼاٌة إلى

 10 1 0.000من ٌفوق ما

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج( النوع





بناٌات ذات استعمال  تجاري أو 
 صناعً


 

 12.000 7.000.000ؼاٌة إلى

 13.000 10.000.000 ؼاٌة إلى

 15.000 15.000.000ؼاٌة إلى

 17.000 20.000.000 ؼاٌة إلى

 19.000 25.000.000ؼاٌة إلى

 21.000 30.000.000ؼاٌة إلى

 23.000 50.000.000ؼاٌة إلى

 25.000 70.000.000ؼاٌة إلى

 30.000 100.000.000ؼاٌة إلى

 40.000 100.000.000ماٌفوق

 التعرٌفة )دج( العدد  النوع

 
 

 تجزئة ذات استعمال سكنً

 500 قطع10إلى2من

 10.000 قطعة50 إلى11 من

 15.000 قطعة150 إلى51من

 20.000 عةقط250إلى511من

 45.000 قطعة250 ٌفوق ما

 
تجزئة ذات استعمال تجاري أو 

 صناعً

 1.500 قطع5 إلى2 من

 2.500 قطع01إلى6 من

 6.500 قطع01 ٌفوق ما
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 2020، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 2019دٌسمبر سنة  11مؤرخ فً  14-19قانون رقم 


منالسٌاراتتؤمٌنعقداكتتابعندالرسمهذاٌستحقو.المتحركةواآللٌاتالسٌاراتعلىٌطبقسنويرسمٌنشا :84 المادة

 .المتحركةاآللةأوالسٌارةصاحبقبل

 :اآلتًالنحوعلىالرسمهذامعدالتتحدد

 ،السٌاحٌةللسٌاراتبالنسبةدج1.500-

 .المتحركةواآللٌاتاألخرىللمركباتدج3.000-

 .التؤمٌنشركاتقبلمنجمعهوٌتم،المضافةالقٌمةعلىالرسمقاعدةضمنالرسمهذامبلػٌندرجال

 :اآلتًحونالعلىالرسمهذاداتعائتوزٌعٌتم

 الدولة؛مٌزانٌةلصالح%70-

 .المحلٌةاتعللجماوالضمانالتضامنصندوقلصالح%30-

.التنظٌمطرٌقعنالرسمهذاتطبٌقكٌفٌاتتحدد

االستعمالاتذالسٌاراتوكذاالجراراتذلكفًبما،والبضائعاألشخاصدٌدةلنقلالجٌاراتسالبجمركةٌرخص: 110 المادة

 .لبلستهبلكطرحهاأجلمن,الخاص

ثبلثكلمرة،المقٌمٌنالخواصطرؾمنوالمستوردة،سنوات(3)ثبلثعنتقلالتًالسٌاحٌةالسٌاراتبجمركةٌرخصكما

3) طرحهاأجلمنوذلكبالجزائر؛فتحهتمالذياألجنبٌةبالعملةبرصٌدهمالمتواجدةالخاصةعملتهمحسابعلىسنوات(

 .العامالقانوننظامبموجبعلٌهاصوصنالموالرسومالحقوقجمٌعدفعمعلبلستهبلك

,البٌئةحماٌةمجالفًالدولٌةللمعاٌٌرمطابقةالمستعملةحالتهاعلىالمستوردةالسٌاراتتكونأنٌجب

المإّرخ93-18رقمالتشرٌعًالمرسوممن134المادةسٌماال،أعبلهالمذكورة,السٌاراتباستٌرادمتعلقمخالؾحكمكلٌلؽى

المإّرخ97-02رقمالقانونمن68والمادة،مموالمتالمعدل,1994لسنةالمالٌةقانونوالمتضمن1993سنةدٌسمبر29فً

.مموالمتالمعّدل،1998لسنةالمالٌةقانونوالمتضمن1997سنةدٌسمبر31فً

تطبقمثبالالمعاملةقواعدراعاةممع للخواص المتنازل السٌاحٌة السٌارات على المادة هذه أحكام ل طرؾ من المقٌمٌن عنها

.أعوانهم وكذا بالجزائر الدولٌةالمعتمدة المنظمات وممثلٌات األجنبٌة القنصلٌة أو الدبلوماسٌة الممثلٌات

مشتركقراربموجب،المادةهذهفًالمذكورةعملةالمستالسٌاحٌةالسٌاراتمطابقةمراقبةوكذاالمادةهذهتطبٌقكٌفٌاتتحدد

.المناجمووزٌرالمالٌةووزٌرالداخلٌةووزٌرالخارجٌةالشإونوزٌربٌن



 2020تضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة الم 2020ٌونٌو سنة  4مؤرخ فً  07-20قانون رقم 
 

 : ٌؤتً كما وتحرر والمتّممة، المعّدلة ،0022ةلسن المالٌة قانون من 112المادة أحكام تعّدل : 61 الماّدة
: لئلطاراآلتً وفقا صٌدالنً، منتوج لتسجٌل طلب كل على حقمستحق للدولة، العامة المٌزانٌة لفائدة ٌإسس :112  المادة" 

 .دج 20.000.000 إلى دج 2.000.000 من : الضرورٌةوالمستوردة ؼٌر الصٌدالنٌة المنتجات تسجٌل طلب –
 .طرٌقالتنظٌم عن الموافق الحق ومبلػ المنتوج طبٌعة ددتح

دج300.000الضرورٌةوالمستوردة............................. الصٌدالنٌة المنتجات تسجٌل-

دج100.000الموجهةلئلنتاجالمحلً............................ الصٌدالنٌة المنتجات تسجٌل-

"التسجٌلصادرةعنمنتجٌنأجانب. دفعمبلػمقابلبالعملةالصعبةالقابلةللصرؾعندماتكونطلباتٌتمأداءهذاالحقبواسطة
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 2021لسنة  المالٌة قانون ٌتضمن ،2020دٌسمبر سنة  31فً  مؤرخ 16-20رقم  انونق
 

أحكامالمادة: 78المادة  84تلؽى رقم 14-19منالقانون فً عام14المّإّرخ الثانً 1441ربٌع سنة 11الموافق دٌسمبر

.2020والمتضمنقانونالمالٌةلسنة2019

األولى: 123المادة  الدرجة من المصنفة الجدٌدة المإسسات استؽبلل تراخٌص على رسم الوزٌرٌإسس لترخٌص ،الخاضعة

الشعبًالبلدي.لرخصةرئٌسالمجلس الثالثةالخاضعة .ومنالدرجةالوالًومنالدرجةالثانٌةالخاضعةلترخٌص

وتحددمبالؽهكماٌؤتً:،ٌسددهذاالرسمعنطرٌقوصللدىقابضالضرائب



 المبلغ)دج( القدرة الجبائٌة للترخٌص باالستغالل

20.000(1الدرجةاألولى)الفئة

15.000(2الدرجةالثانٌة)الفئة

5000(3الدرجةالثالثة)الفئة


اٌؤتً:تخصصمداخٌلهذاالرسمكم

لمٌزانٌةالدولة؛%70 -

للبٌئةوالساحل.الوطنًللصندوق 30% -

الفئاتفًالجدٌدةالمصنفةٌخضعالمستثمرون)القطاعالعاموالخاص(المتقدمونللحصولعلىرخصةاستؽبللالمإسسات

األولىوالثانٌةوالثالثةألنظمةالتراخٌص.

اتهمالخمسالتًتحددعنطرٌقئفحسب،كاتبالدراساتالناشطٌنفًمجالالبٌئةٌإسسرسمعلىاعتماداتم: 124المادة 

التنظٌم.

وتحددمبالؽهكماٌؤتً:،ٌسددهذاالرسمعنطرٌقوصللدىقابضالضرائب


الحق الجبائً العتماد مكتب 

 الدراسات

 المبلغ )دج(

5000الفئةا

4000الفئةب

3000الفئةج

2000الفئةد

1000الفئةهؾ


:ٌؤتًٌتمتوزٌعمداخٌلهذاالرسمكما

؛لمٌزانٌةالدولة50 %-

للصندوقالوطنًللبٌئةوالساحل.50 %-

ٌإسسرسمعلىتراخٌصتصدٌرالنفاٌاتالخاصةالخطرة.:  125المادة 

دج.5.000ـوٌحددمبلؽهب،ٌسددهذاالرسمعنطرٌقوصللدىقابضالضرائب

خٌلالرسمكماٌؤتً:تخصصمدا

؛لمٌزانٌةالدولة60 %-

للصندوقالوطنًللبٌئةوالساحل.40 %-

والمتضمنقانونالمالٌة 2006دٌسمبرسنة26المإّرخفً06-24منالقانونرقم57تعّدلوتتّممأحكامالمادة: 128المادة 

,وتحرركماٌؤتً:2007لسنة

رسمفًشكلحق: 57"المادة  للمإسساتومجموعات الطابع؛ٌطبقعلىشهاداتالتؤهٌلوالتصنٌؾالمهنٌٌنبالنسبةٌإسس

العمومٌة واألشؽال البناء قطاع فً الناشطة المإسسات وتجمعات والؽابات المإسسات والبلسلكٌة السلكٌة والمواصبلت والري

البناء قطاع فً العاملٌن ندسٌن المه اعتماد وشهادة العمومٌة اعتمادواألشؽال وكذا والبلسلكٌة, السلكٌة والمواصبلت والري

ممارسةمهنةالمرقًالعقاري.

تحددتعرٌفاتالرسمكماٌؤتً:
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قطاع البناء واألشغال  فًتنشط  التًشهادات التأهٌل والتصنٌف المهنٌٌن بالنسبة للمؤسسات ومجموعات المؤسسات  -

 والغابات :العمومٌة والري والمواصالت السلكٌة والالسلكٌة 

 

 تعرٌفات )دج( تصنٌف المؤسسة

10.000الفئةاألولى

20.00الفئةالثانٌة

30.000الفئةالثالثة

40.000الفئةالرابعة

60.000الفئةالخامسة

80.000الفئةالسادسة

100.000الفئةالسابعة

120.000الفئةالثامنة

140.00الفئةالتاسعة



 المواصالت السلكٌة والالسلكٌة : مهندسٌن الذٌن ٌنشطون فً قطاع البناء واألشغال العمومٌة والري وقطاعشهادة اعتماد ال -

دج.2.000ـتحددتعرٌفةالرسمب

 شهادة اعتماد الوكالء العقارٌٌن :-

؛دج15.000ـ*بالنسبةللوكٌلالعقاري:تحددتعرٌفةالرسمب

.عقاري*بالنسبةللقائمبإدارةاألمبلكال

دج15.000ـتحددتعرٌفةالرسمب

دج.3.000ـ*بالنسبةللوسٌطالعقاري:تحددتعرٌفةالرسمب

 شهادة االعتماد لممارسة مهنة المرقً العقاري : -

؛دج10.000ـ*تحددتعرٌفةالرسمب

ٌخصصحاصلهذاالرسمللمٌزانٌةالعامةللدولة".

2009دٌسمبرسنة 30الموافق1431محّرمعام13المإّرخفً09-09منالقانونرقم35تلؽىأحكامالمادة: 129المادة 

.2010والمتضمنقانونالمالٌةلسنة

دقعحقالطابع؛،ٌترتبعلىمنحاعتمادللوكٌلفًمجالالملكٌةالصناعٌة,سواءكانذلكعندتسلٌمهأوتجدٌده: 140المادة 
ٌّنأدناه: كماهومب

دجلمنحاعتمادلشخصطبٌعً.10.000 -
دجلتجدٌداالعتماد.50.000-
دجلمنحاالعتمادلشخصمعنوي.50.000-
دجلتجدٌداالعتماد.100.000-

دجبعنوانحقوقالطابع.10.000فإّنمنحنسخةثانٌةمنهٌترتبعنهدفع،وفًحالةضٌاعنسخةمناالعتماد
لدىقابضالضرائب,وذلكلفائدةمٌزانٌةالدولة.،صلٌسّددحقالطابعالمذكوربواسطةو

: 142المادة  المادة أحكام 110تعدل األمر 89-26من فً 31المإرخ لسنة لسنة1989دٌسمبر المالٌة قانون والمتضمن

 ،المعدلةوالمتممة،وتحرركماٌؤنً:1990

ممثلٌاتالشركاتوالمإسساتالعمومٌةبالخارج ثلهموكذااعوانالدٌبلوماسٌٌنوالقنصلٌٌنومنٌملؤلعوانٌجوز: 110"المادة 

الجمركً بالتخلٌص الخارج فً مهمتهم نهاٌة فً عودتهم عند ٌقوموا أن الدٌبلوماسٌة الهٌئات رإساء سلطة تحت الموضوعٌن

مرتٌنكلعشرسنواتمعاالعفاءمناجراءاتالمراقبةالتجارٌةالخارجٌة.

واألمتع-1 بٌتهماألشٌاء فً القصر واألطفال الزوج استعمال أو الشخصً لبلستعمال المخصص المنزلً األثاث تشكل التً ة

بالخارج

رقم-2 الموقعالتعرٌفً فً محددة األشخاص لنقل مخصصة واحدة 87-03مركبة تفوق ال أو مساوٌة الجبائٌة قوتها 10تكون

تكونهذهالسٌاراتجدٌدةعندتارٌخاستٌرادها.أحصنة،أومركبةبعجلتٌنخاضعةللترقٌم.وٌجبأن
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عندجمركتهاوبؽرضوضعهالبلستهبلكمعاالعفاءمنإجراءاتالرقابة2و1ٌتمقبولالبضائعالمشارإلٌهافًالفقرتٌن-3

 المركبة فٌها بما ، اإلجمالٌة قٌمتها ٌتعدى ال عندما والرسوم الحقوق دفع ومن الخارجٌة التجارة مبلٌٌنعلى خمسة ،

دج.(5.000.000)

 -4 المقطعٌن فً إلٌها المشار للبضائع اإلجمالٌة القٌمة تجاوزت إذا ما حالة (1)وفً (2)و المقطع فً المبٌن ٌقبل،(3)الحد

الفائضللتخلٌصالجمركًمعاالعفاءمناجراءاتالتجارةالخارجٌةودفعالحقوقوالرسومالمستحقةبالعملةالصعبة.

تحددكٌفٌاتتطبٌقهذهالمادة،عنداالقتضاء،عنطرٌقالتنظٌم.-5

،وتحرركماٌؤتً:2017منقانونالمالٌةلسنة92تعّدلوتتّممأحكامالمادة: 145المادة 
التًتمٌتمتحوٌلالرسمعلىطلباتتسجٌلالمنتجاتالصٌدالنٌةوالرقابةعلىمجموعةالمنتجاتالصٌدالنٌة؛: 92"المادة 

،منالمختبرالوطنًللمنتجاتالصٌدالنٌةإلىالوكالةالوطنٌة2017منقانونالمالٌةلسنة92تحدٌدأسعارهاوفَقاألحكامالمادة
للمنتجاتالصٌدالنٌة.

ٌخصصناتجالرسمبنسبة:
لصالحمٌزانٌةالدولة.50 % -
دالنٌة".لصالحمٌزانٌةالوكالةالوطنٌةللمنتجاتالصٌ50 %-



 2021، ٌتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 2021ٌونٌو سنة  8مؤّرخ فً  07- 21أمر رقم 


دٌسمبرسنة23الموافـق1421رمضانعام27المـــإرخفً06-2000منالقانونرقم48تعدلأحكامالمادة: 21الماّدة 

31المإرخفً09–09مـنالــقــانــونرقــم28بأحكامالمادة،المعدلةبموج1002والمتضمنقانونالمالٌةلسنة0002

:وتحرركماٌؤتً2010والمتضمنقانونالمالٌةلسنة0029دٌسمبرسنة30الموافق1431محرمعام



 المتعلقة شطةاألن النشاطالمهنً على والرسم الشركات أرباح على والضرٌبة المضافةتعفىمنالرسمعلىالقٌمة: 48"المادة 

.المنشآتالدفاعٌة الكبرىو بالوسائل

السٌاراتالمدرجةفًمدّونةالوسائلالكبرىمنالرسمالمتـرتبعلىمعامبلتبٌـعالسٌـاراتواآلالتالمتحركةعندماٌتمتعفى

.تصنٌعهامحلٌا

". التنظٌم  طرٌق  عن ، الحاجة  عند هذهالمادة،تحددكٌفٌاتتطبٌق.

لسنةالمالٌةقانونوالمتضمن1999سنةدٌسمبر23فًالمإرخ99-11رقمالقانونمن68المادةأحكامتعدل: 31 ّدةالما

لسنةالمالٌةقانونوالمتضمن2001سنةدٌسمبر22المإرخ01-21رقمالقانونمن210بالمادةوالمتممةالمعدلة،2000

 :ٌؤتًكماوتحرر،2002

 ٌؤتً:كمامبالؽهاتحددإتاوةسستإ: 68 المادة"

 ،دج15.000:للتعوٌضالقابلةالموادقائمةفًصٌدالنًمنتوجتسجٌلطلب-

 ،دج5.000:للتعوٌضالقابلةالموادقائمةفًصٌدالنًمنتوجتسجٌلتعدٌلطلب-

 ،دج300.000:صٌدالنٌةلمإسسةخبرةطلب-

 ،دج300.000:سرٌرٌةتجربةإلجراءترخٌصطلب-

 ،دج300.000:سرٌرٌةتجربةعلىالمصادقةطلب-

 ،دج150.000:صٌدالنًمنتوجتسجٌلمقررتعدٌلطلب-

 ،دج300.000:صٌدالنًمنتوجتسجٌلمقررتجدٌدطلب-

 ،دج100.000:الصٌدالنٌةالمإسساتبٌنصٌدالنًمنتوجتسجٌلمقررتحوٌلطلب-

 ،دج60.000:صٌدالنًلمنتوجاإلشهارتؤشٌرةٌدتجدأواإلشهارتؤشٌرةطلب-

 ،جد150.000:طبًمستلزمعلىالمصادقةمقررتعدٌلطلب-

 دج،300.000:طبًمستلزمعلىالمصادقةمقررتجدٌدطلب-

 .دج100.000:الصٌدالنٌةالمإسساتبٌنطبًمستلزمعلىالمصادقةمقررتحوٌلطلب-

 ٌؤتً:ماكاإلتاوةهذهناتجٌخصص
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 ".الطبٌةالعبلجاتونشاطاتاالستعجاالتصندوق"عنوانهالذي096-302رقمالخاصالتخصٌصحسابلفائدة70%-

 .الصٌدالنٌةللموادالوطنٌةالوكالةلفائدة %30 -

 ".التنظٌمطرٌقعنالمادةهذهتطبٌقكٌفٌاتتحدد

نةسدٌسمبر02الموافق3201عامشوال00فًالمإرخ33-00رقمونالقانمن301المادةأحكاموتتممتعدل: 23 الماّدة

األولربٌع06فًالمإرخ34-32رقمالقانونمن70المادةأحكامالمعدلةبموجب،0001لسنةالمالٌةقانونوالمتضمن0000

القانونمن323أحكامالمادةوجببمالمعدلة،0035لسنةالمالٌةقانونوالمتضمن0034سنةدٌسمبر06الموافق3216عام

0003لسنةالمالٌةوالمتضمنقانون0000سنةدٌسمبر13الموافق3220عامجمادىاألولى34فًالمّإرخ00-34رقم

 :ٌؤتًكماوتحرر

الئلطاروفقمبالؽهتحددرسمطبً؛مستلزمأو/وصٌدالنًلحصةمنتوجوخبرةنوعٌةمراقبةكلعلىٌنشؤ : 301 المادة"

 :اآلتً

 ،دج100000أدنىبحدمبٌعاتوحدة/دج0:مستوردصٌدالنًمنتوجحصةوخبرةمراقبة-

 ،دج100000أدنىبحدمبٌعاتوحدة/دج3:محلٌامصنعصٌدالنًمنتوجحصةوخبرةمراقبة-

 ،للمنتوجدج400000:تجدٌدأو/وتعدٌل،الخاضعةللتسجٌلالصٌدالنٌةالمنتجاتوخبرةمراقبة-

 ،األولٌةللمادةدج020000:تجدٌدأو/وتعدٌل،الخاضعةللتسجٌلالصٌدالنٌةللمنتجاتاألولٌةالموادمراقبة-

 ،دج100000:طبًمستلزمحصةوخبرةمراقبة-

 ،دج400000:تجدٌدأو/تعدٌلو،لبلعتمادخاضعطبًمستلزموخبرةمراقبة-

.دج020000:تجدٌدأو/وتعدٌل.الخاضعةللمصادقةالطبٌةللمستلزماتاألولٌةالموادمراقبة-

ٌخصصناتجالرسمبنسبة:

لصالحمٌزانٌةالدولة.50 % -

لصالحمٌزانٌةالوكالةالوطنٌةللمنتجاتالصٌدالنٌة".50 %-

سنةدٌسمبر33الموافق3223عامانًالثربٌع32فًالمإرخ19-14رقمالقانونمن110المادةأحكامتعدل:35 الماّدة

 : ٌؤتًكماوتحرر,0000لسنةالمالٌةقانونوالمتضمن0037

مرة،المقٌمٌنالخواصطرؾمنالمستوردة،سنوات(1)ثبلثعنتقلالتًالسٌاحٌةالسٌاراتبجمركةٌرخص:330 المادة"

1)ثبلثكل أجلمنوذلك،بالجزائرفتحهتمالذياألجنبٌةبالعملةهمبرصٌدالمتواجدةالخاصةعملتهمحسابعلىسنوات(

 .العامالقانوننظامبموجبعلٌهاالمنصوصوالرسومالحقوقجمٌعدفعمع،لبلستهبلكطرحها

,البٌئةحماٌةمجالفًالدولٌةللمعاٌٌرمطابقةالمستعملةحالتهاعلىالمستوردةالسٌاراتتكونأنٌجب

المإّرخ93-18رقمالتشرٌعًالمرسوممن134المادةسٌماال،أعبلهالمذكورة,السٌاراتباستٌرادتعلقممخالؾحكمكلٌلؽى

المإّرخ97-02رقمالقانونمن68والمادة،مموالمتالمعدل,1994لسنةالمالٌةقانونوالمتضمن1993سنةدٌسمبر29فً

.مموالمتالمعّدل،1998نةلسالمالٌةقانونوالمتضمن1997سنةدٌسمبر31فً

تطبقبالالمعاملةقواعدراعاةممع للخواص المتنازل السٌاحٌة السٌارات على المادة هذه أحكام مثل طرؾ من المقٌمٌن عنها

.أعوانهم وكذا بالجزائر الدولٌةالمعتمدة المنظمات وممثلٌات األجنبٌة القنصلٌة أو الدبلوماسٌة الممثلٌات

."التنظٌمطرٌقعن،المادةهذهفًالمذكورةالمستعملةالسٌاحٌةالسٌاراتمطابقةمراقبةوكذاالمادةهذهٌقتطبكٌفٌاتتحدد

المالٌةقانونوالمتضمن0000سنةٌونٌو2فًالمإرخ 00-05رقمالقانونمن35المادةأحكاموتتممتعدل: 23 الماّدة

 : ٌؤتًكماوتحرر.0000لسنةالتكمٌلً

األشخاصنقلمركباتفٌهابما،لبلستهبلكوضعهاقصد،الجدٌدةحالتهاعلىوالمعداتالبضائعبجمركةٌرخص: 75 ادةالم"

 .الخاصةاالستعماالتذاتالمركباتوكذاوالجراراتوالبضائع
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 .لبلستهبلكوضعهاقصدتجدٌدهاتمالتًاإلنتاجومعداتخطوطبجمركةٌرخصكما

."التنظٌمطرٌقعن،األخٌرةلفقرةاتطبٌقكٌفٌاتتحدد

 


