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 زء األولـالج

 ةة المضافــالقٌم ىم علــالرس 

 

 الفصل األول

 التطبٌقال ـمج 

  المضافة:تخضع للرسم على القٌمة  األولى:المادة   

التً تكتسً طابعا صناعٌا أو تجارٌا أو حرفٌا، وٌتم ؼٌر تلك الخاضعة للرسوم الخاصة،  عملٌات البٌع واألعمال العقارٌة والخدمات من -  1
 انجازها فً الجزابر بصفة اعتٌادٌة أو عرضٌة. 

 م، أٌا كان: ـبق هذا الرسـوٌط 

 اء جمٌع الضرابب األخرى. زالوضع القانونً لؤلشخاص الذٌن ٌتدخلون فً انجاز األعمال الخاضعة للضرٌبة أو وضعٌتهم إ- 

 اص. ـتدخل هإالء األشخ أو طبٌعة شكـل - 

 عملٌات االستٌراد. -  2

 القســم األول

 للضرٌبة الخاضعة اتٌالعمل 

 وجوبـا: العملٌات الخاضعة للضرٌبة –أ 

  المضافة:لى القٌمة عتخضع وجوبا للرسم   :  2المادة 

 .4 المبٌعات والتسلٌمات التً ٌقوم بها المنتجون، كما جاء تعرٌفهم فً المادة- 1

 األشؽال العقارٌة.  - 2 

من المنتوجات أو البضابع الخاضعة للضرٌبة والمستوردة والمنجزة وفقا لشروط البٌع بالجملة   لى الحال األصلً،عالمبٌعات والتسلٌمات  -  3
 من قبل التجار المستوردٌن. 

 .   5المبٌعات التً ٌقوم بها تجار الجملة، كما جاء تعرٌفهم فً المادة  -  4

 التسلٌمات ألنفسهم :  -  5

 لعملٌات تثبٌت القٌم المنقولة التً ٌقوم بها الخاضعون للرسم.  -أ  

لى عالمختلفة، بموجب ٌر تلك المثبتة التً ٌقوم بها الخاضعون للرسم، ألنفسهم، لتلبٌة حاجٌاتهم الخاصة أو حاجٌات مستثمراتهم ؼاألمبلك  -ب  
 .   9المضافة أو تكون معفاة طبقا للمادة  لى القٌمةعخاضعة للرسم ملٌات عتستعمل هذه األمبلك ال نجاز  أال

 (1)المبٌعات واألشؽال العقارٌة. ؼٌر ملٌات اإلٌجار وأداء الخدمات وأشؽال الخدمات والبحث وجمٌع العملٌات منع -  6

رضٌة، عادٌة أو عتٌ، وذلك بصفة اباسمهمبٌوع العقارات أو المحبلت التجارٌة التً ٌمارسها األشخاص الذٌن ٌشترون هذه األمبلك  -أ - 7
 ادة بٌعها. عقصد إ

 قة. بفً الفقرة السا إلٌهاالعملٌات التً ٌقوم بها الوسطاء لشراء أو بٌع األمبلك المشار  -ب  

 ألجل البناء وبٌعها التً ٌقوم بها مبلك القطع األرضٌة، وفقا للشروط المنصوص علٌها فً التشرٌع المعمول به. عملٌات تجزبة األراضً -ج  

ً أو التجاري وبٌعها إذا كانت منجزة فً عالسكنً أو المخصصة إلٌواء النشاط المهنً أو الصنا االستعمالملٌات بناء العمارات ذات ع -د 
 كما هو محدد فً التشرٌع المعمول به. إطار نشاط الترقٌة العقارٌة، 

ٌر األدوات، والمكونة كلٌا أو جزبٌا من الببلتٌن أو الذهب أو الفضة أو من أحجار كرٌمة طبٌعٌة أو ؼالمتاجرة فً األشٌاء المستعملة من  -  8
الفنٌة األصلٌة، واألدوات العتٌقة واألشٌاء المشمولة ، من التعرٌفة الجمركٌة، وكذا التحؾ   71 -  02و   71 -  01األشٌاء المقٌدة تحت الرقمٌن 

 من التعرٌفة الجمركٌة.   99- 07و 99-  06ات المقٌدة تحت الرقمٌنعفً المجمو

العملٌات المحققة فً إطار ممارسة المهنة الحرة التً ٌقوم بها األشخاص الطبٌعٌون والشركات، باستثناء العملٌات ذات الطابع الطبً،  -  9
 الطبً والبٌطري.وشبه 

.   1997لى القٌمة المضافة إلى أول ٌناٌر سنة عها للرسم عوفٌما ٌخص العملٌات ذات الطابع الطبً، وشبه الطبً والبٌطري، ٌإجل إخضا 
ٌر تلك الخاضعة ؼٌر أنه تبقى خاضعة للرسم ملى القٌمة المضافة، الخدمات المتعلقة باإلٌواء واإلطعام التً تقدمها المإسسات العبلجٌة من ؼ

 (2)للصحة العمومٌة. 

ها التً ٌنظمها أي من األشخاص ولو تصرؾ تحت ستار الجمعٌات الخاضعة للتشرٌع عبمختلؾ أنوا التسلٌاتبلت الفنٌة واأللعاب فالح -10
 ري به العمل. االج

 البرٌد والمواصبلت.  إدارةالتً تإدٌها  والتٌلكسالخدمات المتعلقة بالهاتؾ   -11

                                                 
 .1996لسٌت  ق.مهي  77: هعذلت بوىجب الوادة 6-2الوادة  (1)

 .1996هي ق.م لسٌت  77: هعذلت بوىجب الوادة 9-2الوادة  (2)
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المكلفون  التً ٌقوم بها العملٌاتالتجزبة باستثناء  تجارة وكذا المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة بهاتقوم ملٌات البٌع التً ع-  12
  نظام الجزافً.للبالضرٌبة  الخاضعون 

  اآلتٌة:لى الشروط عادة البٌع المحققة وفق شروط البٌع بالتجزبة والتً تتوفر عملٌة شراء وإعٌقصد بالتجارة المتعددة  

 (1) ؛ دد المواد المعروضة للبٌععلى األقل من التجارة المتعددة، وهذا مهما كان عٌجب أن تتعلق المواد المعروضة للبٌع بؤربعة أصناؾ  - 

 بالخدمة الذاتٌة. حٌجب أن ٌكون المحل مهٌبا بطرٌقة تسم - 

 (2) .العملٌات التً تنجزها البنوك وشركات التؤمٌن -  13 

 اختٌارٌا:العملٌات الخاضعة للضرٌبة  -ب  

منهم،  حلى تصرٌعتبارٌٌن الذٌن ٌقع نشاطهم خارج مجال تطبٌق الرسم، أن ٌختاروا، بناء ع: ٌجوز لؤلشخاص الطبٌعٌٌن أو اال3 المادة
  خدمات:لى أن ٌزودوا بسلع أو على القٌمة المضافة، عالكتساب صفة المكلفٌن بالرسم 

  ؛للتصدٌر - 

  ؛ات البترولٌةكلشرل -

 مكلفٌن بالرسم، اآلخرٌن. لل -

 .  42المادة فًلٌه عالمنصوص  باإلعفاءمإسسات تتمتع بنظام المشترٌات ل - 

 . الحقٌقً حٌخضع المعنٌون وجوبا لنظام الرب 

األعمال التً ٌتبع لها مكان فرض  رقم تشٌة الرسوم علىفلى علم مإٌجب أن ٌنهى االختٌار و ٌمكن طلب االختٌار، فً أي وقت من السنة
 بح نافذا اعتبارا من الٌوم األول من الشهر الذي ٌلً الشهر الذي ٌكتتب فٌه االختٌار. صالضرٌبة، وٌ

 .ا منهاءأو جز تٌمكن أن ٌشمل االختٌار كل العملٌا 

ٌسمبر من السنة الثالثة التً تلً السنة التً بدأ فٌها د 31ٌؽطً االختٌار وجوبا فترة تنتهً فً ٌوم  ،ما لم ٌحمل تنازل أو توقؾ عن النشاط 
 سرٌان االختٌار. 

 فترة.  انقضاء كلهر، قبل أش دم فً ظرؾ ثبلثةقرٌح، ٌص قصما لم ٌحمل ن ضمنٌا،االختٌار  دوٌحد 

 سم الثانًقال 

 رسمـتعرٌف الخاضعٌن لل 

 المنتج:ظ فبل ٌقصد:   4المادة  

تهم صفنٌع أو التحوٌل بصٌتعهدونها بالت و ناعة المنتوجاتصراج أو خٌسٌة أو ثانوٌة باستبر صفةمون بقوخاص أو الشركات الذٌن ٌشاأل -1
لك سوا ذدم فٌه للمستهلك لكً ٌستعملها أو ٌستهلكها ، وقً أو العرض التجاري الذي تبكلها النهاش إعطابهاد صنٌع قصاولٌن فً التقناعا أو مص
 أخرى أم ال.  ددام، مواخحوٌل، استنٌع أو التصالت عملٌات استلزمتء 

نع المنتوجات صة بقانعها أو حتى خارجها، بكل األعمال المتعلصٌام، فً مقانع للصخاص أو الشركات التً تحمل فعبل محل الشاأل -  2
مون قومن ٌ باسمء أبٌعت تحت عبلمة أو  لك سواذهذه المنتوجات، و إٌداعأو  وإرسالً، مثل الترزٌم أو التعلٌب بالتجاري النهاوتوضٌبها أ

 بهذه العملٌات أم ال. 

 أعبله.   2 و 1رتٌن فقفً ال إلٌهاٌام بالعملٌات المشار قخاص أو الشركات الذٌن ٌسندون للؽٌر، الشاأل -  3

  بالجملة:ٌعتبر بٌعا  :  5المادة  

  ؛الستخدامهاالعادٌون عادة نظرا لطبٌعتها أو  األشخاصستعملها ٌء ال أشٌاعملٌات التسلٌم المتضمنة  -

  ؛عملٌات تسلٌم سلع تتم بؤسعار مماثلة، سواء أنجزت بالجملة أو بالتجزبة - 

 (3) عملٌات تسلٌم منتوجات موجهة إلعادة بٌعها مهما ٌكن حجم الكمٌة المسلمة.- 

ع أو عدة فروع من هذه فروم باستؽبلل قتعد شركة فرعٌة، كل شركة تكون فً تبعٌة شركة أخرى أو تحت إدارتها بحكم أنها ت :6 المادة 
 الشركة. 

كل شركة تملك فٌها الشركة المدٌرة، مباشرة أو بواسطة أشخاص، إما معظم رأسمال  قبلها،وتعد الشركة تابعة لشركة أخرى أو مدارة فعبل من  
 رار. قوإما أؼلبٌة األصوات التً ٌمكن التعبٌر عنها فً جمعٌات الشركاء أو المساهمٌن أو تمارس وظابؾ تشمل سلطة ال

،  ءأو ؼٌر المباشرة التً تملكها ، حق تعٌٌن أؼلب أعضاوكذلك األمر، بالنسبة لشركة ٌكون فٌها لشركة أخرى، بمقتضى السلطة المباشرة  
،  ءالذي تملك من رأسمالها ، مباشرة أو بواسطة أشخاص لها فً الواقع، سلطة اتخاذ القرار، سواء الشركة األولى، وبحكم الجز إدارة سمجل

 مساهمً الشركة المذكورة.  سأو فً اجتماعات أو مجال إدارةكان ذلك فً 

وفروع  ءوأمهات وأبنا ء، وكذا آبااألجراء وموظفوها ومدراإها إدارتها سجلم ءمسٌرو الشركة المدٌرة وأعضا ء،وسطا اصاخوبعد أش 
 ها. ٌومدٌر إدارتها س، مجالءوأزواج مسٌري الشركات المتفرعة عن الشركة وأعضا

                                                 
 .2771هي ق.م.ث لسٌت  17و  2771هي ق.م لسٌت  12: هعذلت بوىجب   الوادتيي 12-2الوادة  (1)

 .1995هي ق.م لسٌت  38: هحذحت بوىجب الوادة 13-2الوادة  (2)

 .2775هي ق.م لسٌت  25: هعذلت بوىجب الوادة 5الوادة( 3)
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 الثالث  القســم 

 الضرٌبــة إقلٌمٌة

  بالجزابر:تعتبر العملٌة قد تمت  :  7المادة   

  ؛ص البٌعخعندما تنجز وفقا لشروط تسلٌم البضاعة فً الجزابر، فٌما ٌ - 

تعلق األمر  إذا المإجر أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو استؽلت بالجزابر،ًء دمة المإداة أو الحق المتنازل عنه أو الشخعندما تكون ال - 
     بالعملٌات األخرى. 

 سم الرابعقال

 اإلعــفاءات

 :الداخل التً تتم فًالعملٌات  - أ

 تستثنى من مجال تطبٌق الرسم على القٌمة المضافة: :  8المادة   

 عملٌات البٌع المتعلقة بما ٌؤتً :  -  1 

 ؛ مدةلمجالمنتوجات الخاضعة للرسم الصحً على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء ا -أ   

 للرسم  الصحً على اللحوم ولكن فٌما ٌخص البٌع األول بعد الذبح فقط؛أسبلخ الحٌوانات الخاضعة  -ب  

 359 المادة بموجب علٌه منصوص كما هو الفاخرة وهراتلمجا باستثناء ،مصنوعات الذهب، والفضة والببلتٌن الخاضعة لرسم الضمان -ج 
  .المباشرة  ؼٌر الضرابب قانون من

 دج أو ٌساوٌه. 30.000.000ٌن ٌقل رقم أعمالهم اإلجمالً عن العملٌات التً ٌقوم بها األشخاص الذ -  2

س ولتطبٌق أحكام هذه الفقرة، ٌكون رقم األعمال اإلجمالً الذي ٌعتمد علٌه كل سنة، هو ذلك الذي تحقق خبلل السنة السابقة، وإذا لم ٌمار 
 (1)رقم األعمال المحقق طٌلة فترة االستؽبلل.  المعنً نشاطه طٌلة السنة كلها ، ٌقدر المبلػ السنوي لرقم أعماله تناسبٌا مع

مكرر من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم  138العملٌات المنجزة بٌن الشركات األعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة  -3
  المماثلة.

 : تعفى من الرسم على القٌمة المضافة:   9المادة   

عملٌات البٌع الخاصة بالخبز ودقٌق االختباز المستعمل فً صنع هذا الخبز والحبوب المستعملة فً صنع هذا الدقٌق، وكذا العملٌات  -  1
 الخاصة بالسمٌد. 

 ب : عملٌات البٌع المتعلقة  -  2

 (.04 - 01ت ج رقم الحلٌب، قشدة الحلٌب ؼٌر المركزٌن وؼٌر الممزوجٌن بالسكر أو المحلٌٌن بمواد أخرى ) - 

(،  بما فً ذلك حلٌب األطفال )ت. ج.   04 -  02الحلٌب وقشدة الحلٌب المركزٌن أو الممزوجٌن بالسكر أو محلٌٌن بمواد أخرى )ت ج رقم  -
 (.  19 -01رقم 

 (2)عملٌات البٌع الخاصة بالمنتوجات الصٌدالنٌة الواردة فً المدونة الوطنٌة لؤلدوٌة،  -  3

ٌات المحققة فً إطار خدمات هدفها تنظٌم مطاعم لتقدٌم وجبات بالمجان أو بؤسعار معتدلة مخصصة للمحتاجٌن والطلبة، بشرط أن ال العمل -  4
 ٌحقق استؽبلل هذه المطاعم أي ربح. 

الوطنً المبرمة مع التً ٌكون هدفها الوحٌد إقامة نصب تذكارٌة لشهدا ء ثورة التحرٌر الوطنً، أو لشرؾ جٌش التحرٌر  العملٌات -  5
 جماعة عمومٌة أو مجموعة مإسسة بصفة قانونٌة. 

)بالنسبة للسٌارات  3سم  2000سنوات على األكثر التً ال تفوق سعة أسطوانتها  ( 03السٌارات السٌاحٌة الجدٌدة أو ذات أقدمٌة ثبلث ) -6
ت محرك بمكبس وإٌقاد بمكبس )الدٌزال( وكذا السٌارات النفعٌة سم  بالنسبة للسٌارات ذا  2500ذات  محرك بمكبس وإٌقاد شرارة )بنزٌن ( و

سنوات من  (5كلػ أو ٌساوٌها، المقتناة كل خمس)  3500سنوات على األكثر التً ٌقل وزن حمولتها عن  ( 03الجدٌدة أو ذات أقدٌمة ثبلث )
( 4X4) السٌارات السٌاحٌة الصالحة لكل أرضٌة  % أو تساوٌها وكذا  60طرؾ معطوبً حرب التحرٌر الوطنً الذٌن تتعدى نسبة عطبهم 

، المقتناة من طرؾ المجاهدٌن ومعطوبً حرب التحرٌر الوطنً المقٌمٌن فً والٌات الجنوب الكبٌر 3سم  0025التً ال تفوق سعة اسطوانتها 
 %.   60الذٌن تساوي أو تفوق نسبة عطبهم 

 % من تخفٌض فً الرسوم المستحقة ٌساوي نسبة عطبهم.   60ن وٌستفٌد المعطوبون اآلخرون الذٌن تقل نسبة عطبهم ع 

بالنسبة للسٌارات ذات   3سم   2000سنوات على األكثر، التً ال تفوق سعة أسطوانتها ( 3السٌارات السٌاحٌة الجدٌدة أو ذات أقدمٌة ثبلث ) 
 ( 5كبس وإٌقاد بمكبس )الدٌزال(، المقتناة كل خمس )بالنسبة للسٌارات ذات محرك بم 3سم   2500محرك بمكبس وإٌقاد شرارة )بنزٌن ( و

 سنوات من طرؾ أبناء الشهداء المعوقٌن المصابٌن بمرض مزمن الحابزٌن منحة.  

 (3)ؼٌر أن هذه األحكام ال تطبق على السٌارات التً تتعدى سعة أسطواناتها القٌم المذكورة فً المقاطع أعبله.

 ٌمكن التنازل عن السٌارات المذكورة أعبله، بعد إعادة دفع االمتٌاز الجبابً الممنوح لهذه الفبة من المستفٌدٌن ضمن الشروط اآلتٌة:  

                                                 
هي ق.م  27، 2773هي ق.م لسٌت  39وهعذلت بوىجب الوىاد  2771هي ق. م لسٌت  21وهعاد إحذاحها بوىجب الوادة  1997هي ق م لسٌت  47وهلغاة بوىجب الوادة  1996 هي ق.م لسٌت 71: هعذلت بوىجب الوادة 8الوادة  (1)

 .  2715هي ق.م. لسٌت  37و 2714 هي ق.م.ث لسٌت 15و 2777هي ق.م.ث لسٌت  2، 2777لسٌت 

  .2778هي ق.م لسٌت  17و 2775هي ق.م لسٌت  26و 2773هي ق.م  لسٌت  47و  2771هي ق. م.ث  لسٌت  11و  2771هي ق. م لسٌت  21و  1995هي ق.م لسٌت  41اد : هعذلت بوىجب الوى 9الوادة  (2)

 . 2018هي ق.م لسٌت  30و  2775.ث. لسٌت هي ق.م 26و 2771هي ق.م.ث لسٌت  11و 2771هي ق.م لسٌت  21 و 1992هي ق م ث  لسٌت    39هعذلت بوىجب الوىاد :  6-9( الوادة  3)
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 ابتداء من تارٌخ اقتنابها،   ( 02إعادة دفع كل االمتٌاز الجبابً الممنوح فً حالة التنازل عن السٌارة فً أجل ٌقل عن سنتٌن ) -أ  

( سنوات أو 03وٌقل عن ثبلث )  (02إعادة دفع نصؾ االمتٌاز الجبابً الممنوح فً حالة التنازل عن السٌارة فً أجل ٌزٌد عن سنتٌن ) -ب  
 ٌساوٌه، 

 سنوات.   (03ال ٌعاد دفع أي مبلػ بعد ثبلث ) -ج  

لسٌارة والمذكورة أعبله، ٌمكن أن تكون السٌارات المشار عن اؼٌر أنه، فً حالة وفاة المالك خبلل المدة التً ال ٌجوز فٌها التنازل المشروط  
 إلٌها أعبله، محل إرث أو تنازل بعد اإلرث بدون دفع للرسوم. 

من هذه المادة بعد حادث أو بسبب أخر، بعد إثبات عدم صبلحٌة   3و 1سنوات المشار إلٌه فً أحكام الفقرتٌن   (05ال ٌحتج بشرط خمس ) 
 التقنٌة المختصة. السٌارة من طرؾ المصالح

بالنسبة للسٌارات  3سم  2000سنوات وذات قوة ال تفوق سعة أسطواناتها   ( 03السٌارات المهٌؤة خصٌصا ، ذات أقدمٌة أقصاها ثبلث ) -  7
خمس النسبة للسٌارات ذات محرك  بمكبس وإٌقاد بمكبس) دٌزال(، المقتناة كل  3سم 2500ذات محرك بمكبس وإٌقاد شرارة )بنزٌن(  و

( سنوات من طرؾ أشخاص مدنٌٌن مصابٌن بالشلل أو بترت أطرافهم السفلى، وكذا المعوقٌن حركٌا الحابزٌن على رخصة سٌاقة من 05)
 (1)صنؾ "و" ومهما كان  الطرؾ أو األطراؾ المعوقة. 

من التعرٌفة  87-13آلٌات أخرى للدفع )رقم  المقاعد المتحركة، والعربات المماثلة الخاصة بالعاجزٌن، بما فٌها تلك  المجهزة بمحرك أو -8
 من التعرٌفة الجمركٌة(.  87 -12-00-90الجمركٌة( والدرجات النارٌة والدراجات ذات محرك إضافً، المهٌؤة  خصٌصا  للعاجزٌن )رقم  

 أنابٌب طرٌق عن النقل أو االستؽبللأو  و/ البحث  المتعلق بنشاطات التنظٌم قابمتها بموجب حددت التً األشؽال وكذا والخدمات المواد -9
  وكذا  أعبله  لؤلنشطة المذكورة حصرٌة بصورة  لتحوٌلها والستعمالها الممٌع والموجهة البترول ؼازات الؽاز وعزل وتمٌٌع المحروقات

 أو المنجزة  المقتناة  تلك  وكذلك " سونا طراك " مإسسة تنجزها  أو  تقتنٌها  التً منشآت التكرٌر، لبناء الموجهة واألشؽال  والخدمات المواد
 (2)القطاع.  هذا فً  ٌعملون  الباطن الذٌن  من  ومقاولوها معها  وكذا الشركات البترولٌة المشتركة  لحسابها

النظر عن كل حكم تشرٌعً مخالؾ، العملٌات المحققة من طرؾ بنك الجزابر و المرتبطة مباشرة بمهمته فً إصدار النقود و كذا  بؽض -10
 (3)المهام التً ٌختص بها.تحدد هذه العملٌات، عند الحاجـة، عن طرٌق التنظٌم. 

ت أو مصالح الخدمات ذات الطابع اإلنسانً، إذا كانت موجهة السلع المرسلة على سبٌل التبرعات للهبلل األحمر الجزابري و الجمعٌا -11
رعات للتوزٌع مجانا على المنكوبٌن أو المحتاجٌن أو لفبة أخرى من األشخاص الذٌن ٌستحقون المساعدة أو المستعملة لؽاٌات إنسانٌة وكذا التب

 (4)الموجهة على أي شكل  للمإسسات العمومٌة. 

 ر عن طرٌق  التنظٌم.تحدد كٌفٌات تطبٌق هذا التدبٌ

 التظاهرات الرٌاضٌة أو الثقافٌة أو الفنٌة، وبصفة عامة كل الحفبلت المنظمة فً إطار الحركات الوطنٌة أو الدولٌة للتعاون. -12

 ٌمنح اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة بموجب قرار ٌصدره المدٌر العام للضرابب.    

عملٌات األشؽال العقارٌة والخدمات المتعلقة باالتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة وبالمٌاه و الؽاز والكهرباء  مع مراعاة مبدأ المعاملة  بالمثل، -13
القنصلٌة  المعتمدة بالجزابر أو لصالح أعوانها الدبلوماسٌٌن  و تؤجٌر المحبلت المإثثة أو ؼٌر المإثثة المنجزة لحساب البعثات الدبلوماسٌة  أو

 ارٌؾ االستقبال والحفبلت المدفوعة من قبل هذه البعثات بمناسبة االحتفال بؤعٌادها الوطنٌة.أو القنصلٌٌن وكذا  مص

وانها تستفٌد كذلك من هذا اإلعفاء مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، المواد المقتناة محلٌا من طرؾ البعثات الدبلوماسٌة أو القنصلٌة أو أع
 الدبلوماسٌٌن أو القنصلٌٌن.

 تحدد كٌفٌات منح هذا اإلعفاء وكذا الحد األدنى لسعر الوحدة لهذه المواد بموجب قرار مشترك بٌن الوزٌرٌن المكلفٌن بالمالٌة و الشإون
 (5)الخارجٌة. 

ة الجوٌة التً تسلٌم المواد المخصصة لتموٌن السفن الوطنٌة واألجنبٌة المجهزة للمبلحة ما بٌن الموانا الدولٌة و طابرات شركات المبلح -14
 (6) تقوم برحبلت على متن الخطوط الدولٌة .

 عقود تؤمٌن األشخاص كما حددها التشرٌع المتعلق بالتؤمٌنات.  -  15

 عملٌات القروض البنكٌة الممنوحة للعاببلت من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردٌة.  -  16

 (7)ملؽاة.  -  17

 (8). 90-21-90-00عملٌات البٌع المتعلقة بالجٌوب الخاصة بؤمراض المعدة ذات التعرٌفة الجمركٌة الفرعٌة رقم  -18

 (9)عملٌات إعادة التؤمٌن.-19

 (17)عقود التؤمٌن المتعلقة بؤخطار الكوارث الطبٌعٌة.   - 20 

 (1)اإلبل.  – 21

                                                 
 .2775هي ق.م.ث. لسٌت  26و 2771هي ق.م.ث لسٌت  11و  2771هي ق.م لسٌت  21هعذلت بوىجب الوىاد  : 7-9( الوادة  1)

 .2711هي ق.م. لسٌت    28و  2771هي ق.م لسٌت  21هعذلت بوىجب الوادتيي  :  9-9الوادة   (2)

 2771هي ق.م لسٌت  21و  1992هي ق م ث لسٌت  29الوادتييوىجب : هعذلت ب 17-9الوادة   (3)

 . 2773هي ق.م. لسٌت  41و  2771هي ق.م لسٌت  21و  1992هي ق م ث لسٌت  37هعذلت بوىجب الوىاد   : 11-9( الوادة  4)

 . 2778هي ق.م لسٌت  17و 2771هي ق.م لسٌت  21هعذلت بوىجب  الوادتيي  : 13-9( الوادة  5)

 . 2018هي ق.م لسٌت  30و 2771هي ق.م لسٌت  21هعذلت بوىجب الوادتيي  14: -9( الوادة  6)

 .2717هي ق.م لسٌت   23و   2771هي ق.م لسٌت  21و  1992هي ق م ث لسٌت  63هعذلت بوىجب  الوىاد  : 17-9الوادة  (7)

 .  2771هي ق.م لسٌت  21و  1992هي ق م ث لسٌت  63هعذلت بوىجب  الوىاد  :   18-9الوادة  (8)

 .2771هي ق.م لسٌت  21هعذلت بوىجب الوادة  : 19-9الوادة   ( (9)

 .2774هي ق.م لسٌت  17هعذلت بوىجب الوادة  : 27-9الوادة   (17)
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 (2)عمومٌة مرهونة لصالح صندوق ضمان الصفقات العمومٌة. الفوابد التؤخٌرٌة الناجمة عن تنفٌذ صفقات  -  22

 (3)عملٌات االقتناء المنجزة من طرؾ البنوك والمإسسات المالٌة فً إطار عملٌات القــرض اإلٌجاري.  –23

 (4) الجزابر. فً المصنوعة  الدراسة الحصادات  -24

 بالمالٌة المكلؾ الوزٌر بٌن القرار المشترك فً المحددة للمواصفات طبقا الكتب وطبع لعملٌات إنتاج حصرٌة بصورة الموجه الورق - 25
 (5) .المكلؾ بالثقافة والوزٌر

 (6).الرقمً الحامل على واألعمال الوطنً للمإلفات والنشر واإلنتاج اإلبداع عملٌة - 26

 بالقرض  المرتبطة تلك فٌها بما والطوٌل المتوسط المدى على العقارٌة القروض عقود إطار فً القروض بتسدٌد  المتعلق الجزء27 - 
 (7) .العقاري اإلٌجاري

،وكذا المواد والمنتجات المدرجة فً 10-05و10-03 المدرجة على التوالً فً الوضعٌات التعرٌفٌةى (عملٌات بٌع الشعٌر والذر28
  والموجهة ألؼذٌة المواشً. 23-09و  23-03و 23 -02 الوضعٌات التعرٌفٌة

 (8) كٌفٌات تطبٌق هذا المقطع،  عند الحاجة، عن طرٌق التنظٌم.تحدد 

 .العملٌات التً تتم عند االستٌراد -ب

المنتوجات المعفى  بٌعها فً  الداخل من الرسم  المذكور، و ذلك  وفقا  استٌرادهاالقٌمة المضافة  عند   لىع:  تعفى من الرسم  10المادة  
 وبنفس  التحفظات. لنفس  الشروط 

 :  االستٌرادتعفى أٌضا من الرسم على القٌمة المضافة عند  :11المادة 

 البضابع الموضوعة تحت أحد األنظمة الموقفة للحقوق الجمركٌة التالٌة : -1

مارك جقانون العلٌها فً هذا المجال،  و القبول المإقت والعبور والمناقلة واإلٌداع، وهذا دون اإلخبلل  باألحكام الخاصة التً نص االستٌداع
 منـه. 178المادة  والسٌما

 213و 202و 197المواد  للشروط المنصوص علٌها فًوفقا  الحقوق الجمركٌة، مع اإلعفاء منقبول استثنابً من  البضابع التً تستفٌد -2
 قانون   الجمارك. من

 الطابرات المخصصة لمإسسات المبلحة الجوٌة.  -3

السفن  ىصناعة وإعداد وتجهٌز و إصبلح أو التحوٌبلت التً أدخلت عل فً الستخدامهاالمواد والمنتوجات الخام أو المصنعة المعدة  -4
 ومراكز التدرٌب المعتمدة. مدارس الطٌرانو

 والتحوٌبلت التً  أدخلت  علٌها  فً الخارج. وإصبلحهاٌة برترمٌمات السفن والطابرات الجزا -5

-18-90-10، والنقود الذهبٌة ذات التعرٌفة الفرعٌة رقم 71-08–20-00النقدي ذو التعرٌفة الجمركٌة  الفرعٌة رقم  لبلستعمالالذهب  -6
71 .  

 بهما العمــل. لتنظٌم الجاريالتشرٌع و  المحددة فً المقاٌضة وفقا للشروطإطار  المستوردة فًالبضابع  -7

من  ،89-08و 89-06و 89-05و 89-04و 89-02و 89-01الوضعٌات رقم  فًة اردة البحرٌة الوالسفن الموجهة لشركات  المبلح -8
 (9)التعرٌفة  الجمركٌة.

، إال المنتوجات ذاتها، المذكورة على وجه التخصٌص 11و 9المنصوص علٌها فً المادتٌن  اإلعفاءات ال ٌمكن أن  تستفٌد من : 12دة االم
 باستثناء تلك المشابهة لها.فً  تطبٌق التعرٌفة  الجمركٌة، 

 العملٌات التً تتم عند التصدٌر : -ج 

  المضافة:تعفى من الرسم على القٌمة  :13المادة  

 ، شرٌطة أن : اإلعفاءهذا  وٌمنحعملٌات البٌع والصنع التً تتعلق بالبضابع المصدرة،  - أوال 

من هذا القانون، حسب ترتٌبها  72 لٌه فً المادةعفً المحاسبة، وإذا تعذر ذلك فً السجل المنصوص  اإلرسالٌاتٌقٌد البابع و/أو الصانع  -أ  
 اء أو البضابع وقٌمتها واتجاهها. ٌاألش أرقامها ونوع بلماتها وعددها وعتسجٌل الطرود و خالزمنً، مع بٌان تارٌ

بلمات الطرود وأرقامها فً الوثٌقة )تذكرة النقل أو الحافظة أو عالتسجٌل فً المحاسبة أو فً السجل الذي ٌحل محلها، وكذا  خٌقٌد تارٌ -ب  
الجمركً من قبل الشخص المكلؾ بتقدٌم  حلى التصرٌع، وأن تقٌد مع لقب المرسل اإلرسالٌة..( التً ترافق ذلك. ؼٌرورقة البٌع بالجملة أو 

 ابع للتصدٌر. األشٌاء أو البض

ند خروج األشٌاء أو البضابع، من قبل مصلحة الجمارك، عال ٌكون التصدٌر مخالفا للقوانٌن والتنظٌمات. تجري كل التحقٌقات البلزمة  -ج  

                                                                                                                                                                    
  2775هي ق.م لسٌت  26هعذلت بوىجب الوادة  : 21-9الوادة   (1)

 2776هي ق.م لسٌت  24هعذلت بوىجب الوادة   :22-9الوادة   (2)

 .2778هي ق.م لسٌت  17هعذلت بوىجب الوادة  : 23-9الوادة   (3)

 .2779هي ق.م.ث. لسٌت  16: هحذحت بوىجب الوادة  24-9الوادة  (4)

 .2717هي ق.م.ث. لسٌت  14بوىجب الوادة  : هحذحت 25-9الوادة  (5)

 2717هي ق.م.ث. لسٌت  14بوىجب الوادة  : هحذحت 26 -9الوادة  (6)

 .2715هي ق.م.ث. لسٌت  31بوىجب الوادة  : هحذحت 27 -9الوادة  (7)

 .2718هي ق.م. لسٌت  37بوىجب الوادة  : هحذحت 28 -9الوادة  (8)

 .2714هي ق. م. لسٌت  16و 2711. لسٌت  هي ق.م 29و  2776هي ق م لسٌت    27و  2771هي ق م  لسٌت   21و  2777هي ق م  لسٌت  53و  1995هي ق م   لسٌت  39: هعذلت بوىجب الوىاد 11الوادة  (9)
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بله، وكذا عأ وان مصلحة الضرابب المختلفة، الذٌن تقدم لهم وجوبا، السجبلت والوثابق المحددة فً الفقرةعة أو الصناع، من قبل أعولدى البا
 لك من الوثابق الكفٌلة بإثبات المعلومات المقٌدة فً السجبلت. ذٌر ؼبولٌصات النقل وسندات الشحن والكمبٌاالت والحسابات، و وصبلت النقل و

ٌة أو مصلحة حلالظروؾ والرزم والعلب، مصلحة الجمارك الم إٌداععن طرٌق البرٌد، ٌمكن لموظفً البرٌد أن ٌدعوا عند  لئلرسالٌاتبالنسبة  
 اإلرسالوصبلت البرٌد بسجل  إلحاقبالتحقق من المحتوى وذلك بحضور المعنً أو من ٌنوب عنه. وفً كل االفتراضات، ٌجب القٌام  إلىالضرابب، 

  .الصانعٌمسكه البابع أو  الذي

ة تحت الرقابة الجمركٌة عالمحبلت التجارٌة الموضو إلىملٌات البٌع والصنع التً تتعلق بالبضابع من مصدر وطنً والمسلمة ع - ثانٌا 
 المإسسة قانونا. 

خل التراب الوطنً، داوتخضع للرسم ملى القٌمة المضافة، بنفس المعدالت ونفس الشروط المعمول بها  اإلعفاءٌر أنه، تقصى من هذا ؼ - ثالثا 
والمتعلقة باألشٌاء الطرٌفة والتحؾ الفنٌة والكتب العتٌقة واألثاث المبٌعات التً تتم بؽرض التصدٌر من قبل تجار األثرٌات أو لحسابهم 

النقشٌة  ومشموالت الجمع وكذا المبٌعات المتعلقة باللوحات الفنٌة الزٌتٌة والمابٌة والبطاقات البرٌدٌة والرسوم والمنحوتات األصلٌة والصور
بٌعة، واللوحات الفنٌة الزٌتٌة والمابٌة والرسوم والبطاقات البرٌدٌة الط خات تارٌعالمبٌعات المتعلقة بمجمو باستثناءوالصور الرشمٌة 

 شرٌن سنة. على قٌد الحٌاة أو هلكوا منذ أقل من عن فنانٌن عوالمنحوتات األصلٌة والصور النقشٌة والصور الرشمٌة الصادرة 

الحلً  كما تقصى من اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة ،عملٌات البٌع المتعلق باألحجار الكرٌمة، الخام أو المقدودة و الجواهر الصافٌة و  
 (1) .و المجوهرات و المصوؼات و ؼٌرها من المصنوعات من المعادن الثمٌنة ما لم ٌنص القانون على خبلؾ ذلك

 ًنالفصل الثا

 التهدٌس الرسم ومعسقواعد تأ 

 القسم األول 

 الحـدث  المنشـئ للرســم 

  من:للرسم على القٌمة المضافة  المنشاٌتكون الحدث  :  14المادة  

 بالنسبة للمبٌعات، من التسلٌم القانونً أو المادي للبضاعة.  -أ 

، ٌتكون من تحصٌل الثمن كلٌا بصددهالرسم على القٌمة المضافة ا ؼٌر أن المإسسات التً توزع الماء الصالح للشرب، فإن الحدث الذي ٌنش 
 أو جزبٌا . 

العمومٌة، وفً ؼٌاب التحصٌل، ٌصبح  إطار  األسواقللرسم من تحصٌل الثمن كلٌا أو جزبٌا بالنسبة للمبٌعات المحققة فً  المنشاٌتكون الحدث  
 التسلٌم القانونً أو المادي للبضاعة.  تارٌخمن  ابتداءبعد أجل سنة  األداءالرسم على القٌمة المضافة مستحق 

 بالنسبة لؤلشؽال العقارٌة، من قبض الثمن كلٌا أو جزبٌا.  -ب  

ٌتكون الحدث المنشا للضرٌبة بالتسلٌم  ،بنشاطهمالخاص  اإلطارة فً ٌرؾ مإسسات الترقٌة العقارطبالنسبة لؤلشؽال العقارٌة المنجزة من  
 ك إلى المستفٌد. القانونً أو المادي للمل

ٌل، ؼٌر أنه، فٌما ٌتعلق بالمإسسات األجنبٌة وبالنسبة لمبلػ الرسم الذي ٌبقى مستحقا عند انتهاء األشؽال، بعد الرسم المدفوع عند كل تحص
 (2)من االستبلم النهابً للمنشؤة المنجزة.  المنشاٌتكون الحدث 

 من التسلٌم.  المنشاللذات من المنقوالت المصنوعة ومن األشؽال العقارٌة، ٌتكون الحدث  بالنسبة للتسلٌمات -ج  

 البضاعة عند الجمارك، والمدٌن بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك.  إدخالبالنسبة للواردات، من  -د  

الرسم هو المصرح  من تقدٌمها للجمارك، والمدٌن بهذاثالثا،  -13بالنسبة للصادرات من المنتوجات الخاضعة للضرٌبة، بمقتضى المادة  -هـ 
 لدى الجمارك. 

بمختلؾ أنواعها ، ٌمكن أن ٌتكون الحدث  التسلٌات ،وفٌما ٌتعلق بالحفبلت واأللعاب كلٌا.بقبض الثمن جزبٌا أو  عموما،بالنسبة للخدمات  -و  
 للرسم، إن تعذر القبض، من تسلٌم التذكرة.  المنشا

للرسم من  المنشاأن ٌرخص لمقاولً األشؽال ومإدي الخدمات بتبربة ذمتهم حسب الخصوم، وفً هذه الحالة، ٌتكون الحدث  ؼٌر أنه، ٌمكن 
 .الخصم ذاته

 القسم الثانً

 تأسٌــس الرســم

 :  الداخل ً ف -أ  

ذلك كل المصارٌؾ والحقوق والرسوم، باستثناء ٌشمل رقم األعمال الخاضع للرسم ثمن البضابع أو األشؽال أو الخدمات بما فً    :15المادة   
 الرسم على القٌمة المضافة ذاته.

  (3)وٌتكون :

                                                 
 .  2778هي ق. م. ث لسٌت  19حالخا : هعذلت بوىجب الوادة  - 13الوادة  (1)

 .2776هي ق. م .ث لسٌت   6و 1998هي ق. م  لسٌت   34و 1994هي ق. م لسٌت   77: هعذلت  بوىجب الوىاد  14الوادة   (2)

  .2717هي ق.م. لسٌت  25و 2717هي ق. م.ث. لسٌت  15و 2771هي ق. م. لسٌت  21و 1996هي ق. م. لسٌت  73 هي  47: هعذلت بوىجب الوىاد 15الوادة  (3)
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 بالنسبة لعملٌات البٌع، من المبلػ اإلجمالً للمبٌعات .   - 1 

لعملٌات تبادل البضابع أو المواد الخاضعة للرسم، من قٌمة المواد أو البضابع المسلمة مقابل تلك المستلمة، بزٌادة معدل الفرق عند  بالنسبة - 2
 االقتضاء، وذلك بٌن ٌدي كل طرؾ فً التبادل. 

ة على البضاعة، وذلك حتى لو لم تسدد بعد أعبله، حقوق االستهبلك المفروض 2و 1وتدخل فً مبلػ البٌع والتبادل المشار إلٌهما فً الفقرتٌن 
 هذه الحقوق، عند حدوث العملٌة التً ٌنشؤ منها وجوب أداء الرسم على القٌمة المضافة. 

وفً حالة ما إذا تم البٌع على ٌد شركة تكون فرعا لشركة خاضعة للرسم على القٌمة المضافة أو على ٌد شركة تكون أما لتلك، ٌإسس الرسم  
س على ثمن بٌع الشركة المدٌنة للشركة المشترٌة، وإنما على ثمن البٌع المطبق من قبل هذه األخٌرة، سواء أكانت ؼٌر خاضعة المستحق لٌ

 للرسم على القٌمة أم كانت معفاة منه. 

 . 6وتعتبر فروعا بمفهوم الفقرة أعبله، الشركات التً جاء تعرٌفها فً المادة  

د شركة حٌث ٌملك تاجر خاضع للرسم على القٌمة المضافة جزءا من رأس المال مباشرة أو بواسطة شخص، أو وفً حالة ما إذا تم البٌع على ٌ 
ٌمارس فٌها وظابؾ تخول له سلطة القرار، ٌإسس الرسم المستحق لٌس على ثمن بٌع التاجر المدٌن للشركة المشترٌة، وإنما على ثمن البٌع 

 ٌر خاضعة للرسم على القٌمة المضافة أم كانت معفاة منه. المطبق من قبل هذه األخٌرة سواء أكانت ؼ

وفً حالة ما إذا تم البٌع على ٌد تاجر، ٌملك مباشرة أو بواسطة شخص آخر، جزءا من رأسمال شركة مدٌنة بالرسم على القٌمة المضافة، أو  
ركة المدٌنة للتاجر المشتري، وإنما على ثمن البٌع ٌمارس فٌها وظابؾ تخول له سلطة القرار، ٌإسس الرسم المستحق لٌس على ثمن بٌع الش

 المطبق من قبل هذا األخٌر سواء أكان ؼٌر خاضع للرسم على القٌمة المضافة أم كان معفى منه. 

 ٌمكن أن تخصم من المبلػ الخاضع للرسم على القٌمة المضافة، وذلك حٌنما تفوتر للزبون :  

 منوحة وحسوم القبض؛ التخفٌضات واإلنقاصات والناقصات الم - 

 حقوق الطوابع الجبابٌة؛  - 

 المبلػ المودع باألمانة على التؽلٌفات التً ٌجب إعادتها إلى البابع مقابل تسدٌد هذا المبلػ.  - 

قٌمة المضافة المدفوعات المترتبة على النقل الذي قام به المدٌن نفسه لتسلٌم البضابع الخاضعة للرسم، والتً تخضع لمعدل الرسم على ال - 
 الخاص بها عندما تكون مفوترة  على حدة. 

فً  13-71وٌمكن أن تخصم عند فرض الضرٌبة على المصنوعات من المعادن الثمٌنة المرصعة باألحجار الكرٌمة المذكورة فً الفصل 
 وضع دمؽة ضمان المعادن. التعرٌفة الجمركٌة الجزابرٌة، القٌمة التً استعملت قاعدة لحساب الرسم على القٌمة المسددة لدى

 بالنسبة للتسلٌمات للذات :  - 3

 لؤلموال المنقولة، من ثمن البٌع بالجملة المنتوجات المماثلة، أو من ثمن التكلفة، ٌضاؾ إلٌه ربح  عادي للمنتوج  المصنع؛ -أ  

 لؤلموال العقارٌة، من ثمن تكلفة االنجاز.  -ب  

 بالنسبة لـ:  -  4

و وسطاء العبور، ولو كانوا  ٌتعاملون بالجزافً، ٌتكون رقم أعمالهم من أجورهم اإلجمالٌة، أي من جمٌع المبالػ المقبوضة وكبلء النقل   -أ 
من قبلهم، بعد خصم المدفوعات المتعلقة بمصارٌؾ النقل ذاته دون سواها، ومصارٌؾ الشحن والتفرٌػ والتحمٌل، عندما تكون هذه األعمال 

 لتخلٌص الجمركً، على أن ٌثبت الدفع. ضرورٌة للنقل ذاته ول

  تطبق أحكام هذه الفقرة على وسطاء العبور، حتى ولو تمت عملٌات التخلٌص الجمركً لحسابهم على ٌد أحد حرفابهم. 

 بالنسبة ألصحاب االمتٌازات والملتزمٌن بالحقوق البلدٌة، ٌتكون المبلػ الخاضع للرسم من :  -ب  

 مبلػ اإلٌرادات المخصوم منها مبلػ االلتزام المدفوع للبلدٌة، إن كان هإالء ٌقومون بتحصٌل الحقوق لحسابهم الخاص؛  - 

 األجر الثابت أو النسبً، إذا كانت الحقوق تحصل لحساب البلدٌة.  - 

لرسم، من الفارق بٌن ثمن البٌع وثمن الشراء، بما فٌه كل بالنسبة للفرازٌن وتجار األمبلك العقارٌة والمتاجر، ٌتكون رقم أعمالهم الخاضع ل -ج  
 المصارٌؾ والحقوق والرسوم ما عدا الرسم على القٌمة المضافة. 

 (1)ملؽى.   -د

 (2)ملؽى. -5 

 اإلٌراداتالمتقاضى أو لؤلجر  اإلجمالًمن هذا القانون، فإنه ٌتكون من المبلػ  15 : بالنسبة لؤلعمال التً لم ٌحدد وعاإها فً المادة 16 المادة 
 المحصلة بؤي صفة كانت، بمناسبة انجاز العملٌات الخاضعة للرسم. 

عندما ٌجمع الشخص الواحد بٌن العملٌات المتعلقة بعدد من األصناؾ المنصوص علٌها فً المواد السابقة، فإنه ٌتم تحدٌد رقم  :17 المادة 
 أعماله بتطبٌق القواعد الواردة فً تلك المواد على كل واحدة من مجموعات العملٌات التً ٌقوم بها. 

ٌر ؼأو بقٌت  إبطالهاة عملٌات بٌع أو أشؽال أو خدمات، تم فً وقت الحق فسخها أو سبق وأن تم تحصٌل الضرٌبة بمناسب إذا:  18المادة  
 لم ٌعد الشخص الذي أداها مكلفا بها.  إذاها ؽٌتم خصم هذه الضرٌبة من الضرٌبة المستحقة على األعمال البلحقة، أو ٌسترد مبل فإمامدفوعة، 

                                                 
  .2717هي ق.م. لسٌت  25و 2715هي ق.م. لسٌت  31و 2717هي ق. م.ث لسٌت  15:  هعذلت بوىجب الوىاد 4 -15الوادة  (1)

 . 2771هي ق. م. لسٌت  21وهلغى بوىجب  الوادة    1996ق. م.  لسٌت  هي 73:  هحذث بوىجب الوادة 5 -15لوادة ا (2)
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، كشفا خاصا ٌبٌن اإلبطالأو  خالفس خوؾ الشهرٌة األولى التً ٌقدمها بعد تارٌوللحصول على خصم الضرٌبة، ٌرسل المعنً، مع أحد الكش 
  فٌه:

 طبٌعة العملٌة األصلٌة وكذا لقب وعنوان الشخص الذي أبرمت معه الصفقة.  - 1 

 انجاز العملٌة.  ختارٌ -2

.72 صفحة سجل المحاسبة حٌث قٌدت العملٌة أو السجل الخاص المنصوص علٌه فً المادة - 3   

ؼٌر المحصل. أوبلػ المسدد مقٌمة ال -4  

المقدمة، بعد  األولى الكشوؾبله، من المبالػ المقٌدة فً على النحو المبٌن أع، بعد التصحٌحات التً تتم خصمهتخصم قٌمة المبلػ المطلوب 
 تراض. عاال إٌداع

 مرفقلى طلب خاص عن طرٌق الخصم، وفقا لؤلحكام السالفة، فإنه ال ٌتم االسترداد إال بناء عندما ال ٌتؤتً القٌام باسترداد مبلػ الضرٌبة عو 
 بله. عالمذكورة أ اإلثبـاتبجمٌع سندات 

 التحصٌل.  خوال ٌمكن فً أي حال من األحوال أن ٌقبل طلب الخصم أو االسترداد، بعد انقضاء مدة أجلها أربع سنوات منذ تارٌ 

 االستٌراد : عنــد –ب  

 لى القٌمة المضافة. عٌتكون األساس الخاضع للضرٌبة من القٌمة المحددة لدى الجمارك، بما فٌها الحقوق والرسوم، باستثناء الرسم   :19المادة  

 ند التصدٌر :ع -ج  

بما فٌها الحقوق  ند التصدٌر، عالخاضعة للرسم، من قٌمة البضابع  منتوجاتللٌتكون األساس الخاضع للضرٌبة، بالنسبة  : 20 المادة 
 لى القٌمة المضافة. عوالرسوم، باستثناء الرسم 

 القسم الثالث 

 المعدالت

    (1) .%19ادي عالمعدل اللى القٌمة المضافة بعٌحصل الرسم  :21 المادة 

 (2).ملؽـاة  :  22المادة

 (3)%.  9ٌحدد المعدل المخفض للرسم على القٌمة المضافة بـ  :23المادة 

 وٌطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد واألشؽال والعملٌات والخدمات المبٌنة أدنـاه:  

 (4)عملٌات البٌع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه: -1

 رقم التعرٌفة الجمركٌة تعٌٌن المنتجات

 01-01 األحصنة والحمٌر والبؽال والبؽال الحٌة. 

 01-02 البقر.حٌوانات حٌة من سبللة 

 01-04 حٌوانات حٌة من سبللة الؽنم والماعز.

 0602.20.10.00 شتابل الكروم مطعمة أو مجذرة

 0602.90.20.00 شتابل ؼابٌة فتٌة.

 07-01 بطاطا طازجة أو مبردة.

 07-02 طماطم طازجة أو مبردة.

 07-03 بصل وكراث أندلسً وثوم وكراث وخضر ثومٌة أخرى طازجة أو مبردة

كرنب وملفوؾ وكرنب مجمد وكرنب أفتً ومنتجات مماثلة وصالحة لؤلكل من صنؾ براسٌكا، 
 طازجة أو مبردة. 

04-07 

 07-05 خس )الكتوكا ساتٌفا( و هندباء )سٌكورٌوم(، طازجة أو مبردة.

جزر ولفت وشمندر السلطة ولحٌة التٌس و كرفس لفتً وفجل و جذور أخرى مماثلة صالحة 
 أو مبردة. لؤلكل، طازجة

06-07 

 07-07 خٌار و خٌار مخلل، طازج أو مبرد.

 07-08 بقول ذات قرون منزوعة أو ؼٌر منزوعة القرون ، طازجة أو مبردة.

                                                 
 .2717هي ق.م. لسٌت  26. و2771هي ق.م. لسٌت  21و 2777هي ق.م.  لسٌت  38و 1997هي ق.م. لسٌت  49و 1996هي ق.م. لسٌت  74و 1995هي ق.م. لسٌت  84و 47: هعذلت بوىجب الوىاد 21الوادة (1)

 .2771هي ق.م. لسٌت  22: هلغاة بوىجب الوادة 22الوادة  (2)

 2و 2772هي ق م لسٌت  28 و 2771هي ق م ث لسٌت  12و  2771هي ق.م لسٌت .   21و   1999هي ق.م  لسٌت   38،  1998هي ق.م لسٌت   36و   1997هي ق.م لسٌت  51، 1996هي ق.م لسٌت    87و 79بوىجب الوىاد   : هعذلت 23الوادة  (3)

هي  17 2711هي ق.م. لسٌت   37و  2779هي ق م ث  لسٌت  17و  2778هي ق م لسٌت  18و  2777هي ق.م لسٌت  37و  2776هي ق م لسٌت  25، 2774هي  ق.م لسٌت   18و 2773هي ق م لسٌت  44و 43و 42  2772هي ق م ث لسٌت 

 .2718هي ق.م. لسٌت  37 و 2717هي ق.م. لسٌت   27و  24و 2715هي ق.م. لسٌت   32. و2714ق م لسٌت 

 .2718هي ق.م. لسٌت  31بوىجب الوادة  : هعذلت 1 – 23 الوادة (4)
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 07-09 خضر أخرى، طازجة أو مبردة.

 07-13 بقول ذات قرون، جافة، منزوعة القرون، حتى إذا كانت مقشرة أو مكسرة.

 0804.10.50.00 .تمور طازجة، ؼٌرها

 10-04 الخرطال.

 10- 06 أرز.

 10 – 07 حبوب السورؼوم

 11الفـــصل  منتجات مطاحن وشعٌر ناشط )مالت( و نشاء حبوب ودرنلت وإٌنولٌن ودابوق القمح )جلوتٌن(

مواد نباتٌة من األنواع المستخدمة أساسا فً صناعة السبلل أو نسج الحلفاء )البوص الهندي 
والخٌزران والقصب السمار والصفصاؾ والرافٌا وقش الحبوب المنظؾ والمبٌض أو المصبوغ 

 و لحاء الزٌزفون، مثبل( 
01 – 14 

 1404.90.20.00 حلفاء.

 1404.90.30.00 حلفاء البلزبة والدٌس.

 15 - 09 زٌت الزٌتون و جزٌباته و إن كان مكررا، لكن ؼٌر معدل كٌمٌابٌا.

 1901.10.10.00 دقٌق  باللبن  بما فٌه المحلى، المحتوي على الكاكاو.

 1901.10.20.00 دقٌق  باللبن  بما فٌه المحلى، ؼٌر المحتوي على الكاكاو.

 1902.11.10.00 السباؼٌتً والشعرٌة

 1902.11.20.00 المعكرونة

 1902.11.90.00 ؼٌرها

 1902.19.10.00 السباؼٌتً والشعرٌة

 1902.19.20.00 المعكرونة

 1902.19.90.00 ؼٌرها

 1902.30.10.00 مجففة

 0.00 1902.30.9 ؼٌرها

  كسكس:

 1902.40.10.00 ؼٌر محضر

 1902.40.91.00 كػ 10الكسكس المفتول بالٌد و المعلب فً أكٌاس ال ٌتعدى وزنها   

 1902.40.99.00 ؼٌرها 

خمابر ) حٌة فعالة أو مٌتة ؼٌر فعالة(؛ كابنات مجهرٌة أخرى مٌتة أخرى أحادٌة الخلٌة )عدا 
 (؛ مساحٌق محضرة للتخمٌر.30.02اللقاحات الداخلة فً البند 

21.02 

 2201.90.90.00 ؼٌرها 

 2827.39.10.00 كلورٌد الكلس. 

 30الفصل  ذات االستعمال البٌطري المحددة عن طرٌق التنظٌم.المواد الصٌدالنٌة 

مضادات القوارض ومبٌدات الفطرٌات ومبٌدات األعشاب المحاربة النتشار  مبٌدات الحشرات و
البكتٌرٌا و المنظمة لنمو النباتات ومطهرات و مواد مماثلة معروضة فً أشكال أو أؼلفة للبٌع 

فً شكل أدوات كاألشرطة  وخصبلت و شموع  مكبرتة و بالتجزبة أو فً طور التحضٌر أو 
 ورق قاتل للذباب ذات استعمال فبلحً. 

38.08 

 44.06 عوارض من خشب للسكك الحدٌدٌة أو ما شابهها.

 48.01 ورق الجرابد عل شكل لفابؾ أو على شكل ورق.

 49.01 كتب و كتٌبات و مطبوعات مماثلة و إن كانت من أوراق منفصلة.

 49.03 ات أو كتب الصور و ألبومات الرسم أو التلوٌن لؤلطفال.ألبوم

قضبان من حدٌد أو من صلب ؼٌر مخلوط ؼٌر مشؽولة بؤكثر من الطرق أو الترقٌق 
 باالسطوانات أو السحب أو البثق بالحرارة بما فٌها القضبان المفتولة بعد الترقٌق باالسطوانات.

 72.15و  72.14
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 صلب ؼٌر مخلوط. قضبان أخرى من حدٌد أو من

أوعٌة للؽاز المضؽوط أو الممٌع من حدٌد صب أو حدٌد أو صلب محتوٌة على أجهزة تحكم أو 
 / وقود و ؼاز طبٌعً وقود.(GPL) ضبط أو قٌاس مخصصة لؽاز البترول الممٌع 

73.11 

 8409.91.91.00 .(GPL/C)بالنسبة لمحركات ؼاز البترول الممٌع /وقود  

 84.10 فات و دوالٌب تعمل بقوة الماء ومنظماتها.عن

 84.11 عنفات نفاثة و عنفات دافعة و عنفات ؼازٌة أخرى.

 8413.11.10.00 .(GPL)لتوزٌع ؼاز البترول الممٌع 

 84.34 آالت الحلب و آالت وأجهزة صناعة منتجات األلبان.

 8481.10.30.00 البترول الممٌع/ وقود و إلى الؽاز الطبٌعً/ وقود. معدات التحوٌل إلى ؼاز

 8526.10.10.00 للطابرات.

 8526.10.20.00 للسفن أو البواخر.

 8526.10.31.00 رادارات رصد تجاوز السرعة.

 8526.10.32.00 رادارات المراقبة المرورٌة.

 8526.10.33.00 رادارات الرجوع إلى الوراء.

 8526.10.39.00 ؼٌرها

 8526.10.90.00 ؼٌرها

 8526.91.10.00 للطابرات.

 8526.91.20.00 للسفن أو البواخر.

 8526.91.90.00 ؼٌرها

 8608.00.10.00 معدات ثابتة خاصة بخطوط السكة الحدٌدٌة وما ٌماثلها

 8608.00.21.00 من األنواع المستعملة لخطوط السكة الحدٌدٌة أو ما ٌماثلها

 8608.00.22.00 األنواع المستعملة للطرق البرٌة أو النهرٌة من

 8608.00.23.00 من األنواع المستعملة للمساحات أو حظابر الوقوؾ أو لمنشآت الموانا أو المطارات

 8704.21.91.20 (GPL/C)الشاحنات المخصصة لنقل ؼاز البترول الممٌع/وقود 

وحدة  2500كٌلواط/ ساعً بالنسبة للكهرباء و  250بتوزٌع الكهرباء والؽاز الطبٌعً فٌما ٌخص استهبلكا ٌقل عن عملٌات البٌع المتعلقة   (2
  (1)؛حرارٌة لكل ثبلثة أشهر بالنسبة للؽاز الطبٌعً

 (2)العملٌات المنجزة من طرؾ ورشات بناء السفن والطابرات.   - (3

 وتجهٌز وإصبلح أو تحوٌل السفن البحرٌة.   المواد المنتوجات الخام أو المصنعة المعدة الستخدامها فً صناعة وإعداد   -     

أعمال الطبع التً تقوم بها المإسسات الصحفٌة أو التً تنجز لصالحها ، وكذا عملٌات البٌع المتعلقة بالجرابد واالنشرٌات والدورٌات  ( 4
 ونفاٌات الطباعة. 

 عملٌات البناء وإعادة التهٌبة و/أو بٌع السكنات.  ( 5

 المنتوجات المتعلقة بؤنشطة الحرؾ التقلٌدٌة التً تحدد قابمتها عن طرٌق التنظٌم. ( 6

 (3)ملؽاة. (  7

 إٌجار المساكن االجتماعٌة المقبوض من طرؾ الهٌبات المكلفة بتسٌٌرها.  ( 8

 ( المهن الـطبٌة.9 

 اآلثار واألماكن الخاصة بالتراث الثقافً. عملٌات ترمٌم  ( 10

 المخصصة للصناعات التركٌبٌة للسٌارات.  (SKDو) (CKDمجمعات المركبات المفصلة )  (11

 بابعو األمبلك وما شابهها .    (12

 ( المستفٌدون من الصفقات. 13

  (4)( الوكبلء بالعمولة والسماسرة المحددة أنشطتهم عن طرٌق التنظٌم.  14

                                                 
 . 2717هي ق.م. لسٌت  27و 2716هي ق.م. لسٌت  14: هعذلت بوىجب الوادتيي 2 – 23الوادة  (1)

 . 2714هي ق.م. لسٌت  17. و2711هي ق.م.لسٌت  37و 2776هي ق.م.لسٌت  27: هعذلت بوىجب الوىاد 3 – 23الوادة  (2)

 2773هي ق.م. لسٌت  44: هلغاة بوىجب الوادة 7 – 23الوادة  (3)

 2714هي ق.م. لسٌت  17:هعذلت بوىجب الوادة 14 – 23الوادة  (4)
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 ( مستؽلو سٌارات األجرة. 15

 ( العروض المسرحٌة والبالً والحفبلت الموسٌقٌة والسٌرك والعروض والمنوعات واأللعاب والعروض المسلٌة بمختلؾ أنواعها.16

لبترول ( المازوت/ ؼاز أوٌل الثقٌل والبوتان  والبروبان و خلٌطهما المستهلك على شكل ؼاز البترول الممٌع، السٌما كوقود )ؼاز ا17
 (1)الممٌع/وقود(.

 (2)( ملؽى. 18

  (3) ( خدمات التعلٌم والتربٌة المقدمة من طرؾ المإسسات المعتمدة من طرؾ الدولة. بما فٌها مإسسات التكوٌن والتعلٌم التحضٌري.19

  (4) ؛  9019.10.12.00األسرة المضادة للقرحات المذكورة فً البند الفرعً التعرٌفً  ( 20

 ( عملٌات نقل المسافرٌن بالسكة الحدٌدٌة. 21

( أدوات و أجهزة الجبارة، بما فٌها األحزمة والضمادات الطبٌة الجراحٌة والعكاكٌز وجبابر وموازٌب وأصناؾ وأجهزة أخرى خاصة 22
ضة بالٌد والمحمولة على الجسم بالكسور وأصناؾ وأجهزة الجراحة الترقٌعٌة، وأجهزة مخصصة لتسهٌل السمع للصم واألجهزة األخرى المقبو

 (5). 9021))التعرٌفة الجمركٌة رقم  أو المزروعة فٌه من أجل تعوٌض نقص أو عاهة

 (6) البحر.  الخدمات العبلجٌة المقدمة فً المحطات اإلستشفابٌة  المعدنٌة ومحطات العبلج بمٌاه (  23

  عملٌات القرض بضمان الممنوح للعاببلت. (  24

 (7)(. (8415.82.99.00رقم  الهواء التً تشتؽل عن طرٌق امتصاص الؽاز الطبٌعً وؼاز البروبان )رقم التعرٌفة الجمركٌةمكٌفات  ( 25

  (8)صصة لتوضٌب الحلٌب.لمخ( األكٌاس الببلستٌكٌة المنتجة فً الجزابر وا26

 (9) ( الكتب المطبوعة والمنشورة فً صٌؽة رقمٌة.27

 االستهبلك المنتجة محلٌا.  ( دجاج التسمٌن وبٌض28

 تحدث سلطة الضبط سوقا للحبوب الموجهة لتؽذٌة الحٌوانات.

 ٌحدد تنظٌم هذه الهٌبة و سٌرها و مهامها عن طرٌق التنظٌم.

الموجهة الدٌوان الوطنً المتعدد المهن للحبوب بمهمة ضبط سوق الحبوب  فً انتظار تنصٌب هذه الهٌبة، ٌمكن الوزٌر المكلؾ بالفبلحة تكلٌؾ
 لتؽذٌة الحٌوانات.

 (10)تحدد كٌفٌات تطبٌق هذا اإلجراء عن طرٌق التنظٌم. 

 (11) (PUBRO) .( العملٌات المتعلقة بالبٌبرو  29

 (12)( الؽبلؾ )الفٌلم( الببلستٌكً الموجه للقطاع الفبلحً.30

  (13).اةلؽم  :24المادة  

 عبارم ا لــــسقال

    على االستهالك سم الداخلـً رال 

: ٌإسس رسم داخلً على االستهبلك ٌتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبً، ٌطبق على المنتوجات المبٌنة فً الجدول، وحسب   25المادة 
 (14)التعرٌفات الواردة أدناه : 

 

                                                 
 .2716هي ق.م. لسٌت  14و 2777هي ق.م. لسٌت  37هعذلت بوىجب الوادتيي  :17 – 23الوادة  (1)

 .2717هي ق.م. لسٌت  27وهلغاة بوىجب الوادة  2772هي ق.م. لسٌت  28الوادة  : هحذحت بوىجب 18-23الوادة   (2)

 2777هي ق.م. لسٌت  37وهعذلت بوىجب الوادة  2772هي ق.م. لسٌت  28: هحذحت بوىجب الوادة  19  – 23الوادة   (3)

 2717هي ق.م. لسٌت  27و 2778هي ق.م لسٌت  18 و هعذلت بوىجب الوادتيي 2773هي ق.م. لسٌت  42: هحذحت بوىجب الوادة 27- 23الوادة  (4)

 .2717هي ق.م. لسٌت  27و هعذلت بوىجب الوادة  2778هي ق.م. لسٌت   42: هحذحت بوىجب الوادة 22 – 23الوادة  (5)

 .2774هي ق.م. لسٌت  18: هحذحاى بوىجب الوادة 24و  23 -23الوادة   (6)

 ..2717هي ق.م. لسٌت  27و هعذلت بوىجب الوادة  2776ي ق.م لسٌت ه 25: هحذحت بوىجب الوادة  25-23الوادة  (7)

 .2779هي ق.م.ث لسٌت  17: هحذحت بوىجب الوادة  26- 23الوادة  (8)

 .2714هي ق. م. لسٌت  17هحذحت بوىجب الوادة  27-23الوادة  (9)

 .2715هي ق. م. لسٌت  32: هحذحت بوىجب الوادة 28-23الوادة  (17)

 .2717هي ق. م. لسٌت  24: هحذحت بوىجب الوادة 29-23الوادة  (11)

 .2719هي ق. م. لسٌت  14: هحذحت بوىجب الوادة 37-23الوادة  (12)

 .1995هي  ق م لسٌت  48: هلغاة بوىجب الوادة  24الوادة  (13)

 29و 2771هي ق.م ث لسٌت  16و 2771ق.م لسٌت  27و 2777هي ق.م لسٌت  44و 1999سٌت هي ق.م  ل 47، 1997هي ق.م لسٌت  52، 1996 هي ق.م  لسٌت 81، 1995ق.م.لسٌت  49: هعذلت بوىجب الوىاد  25الوادة  (14)

 2718هي ق.م. لسٌت  32و 2717هي ق.م. لسٌت   28و 2715هي ق. م. لسٌت  33و 2777ق.م.ث لسٌت  هي 3و  2772هي ق.م  لسٌت  

 التعرٌفة المنتوجاتبٌان 

 دج/هلتر 3971  الجعة -أوال

المنتوجات التبؽٌة   -ثانٌا 
 والكبرٌت 

الحصة الثابتة 
 )دج/كػ(

المعدل النسبً )على قٌمة 
 المنتج(

  السجابر -1 

 10% 1.640 التبػ األسود -أ
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 الثابتة إلى الوزن الصافً للتبػ المحتوى فً المنتوج النهابً .تستند الحصة 

 ٌستند المعدل النسبً إلى سعر البٌع بدون احتساب الرسوم.

 بالنسبة للمواد المشكلة جزبٌا من التبػ، ٌطبق الرسم الداخلً لبلستهبلك على المنتوج بؤكمله.

 للسجابر والمواد المعدة للتدخٌن الخالٌة من التبػ، ٌطبق المعدل النسبً فقط على سعر البٌع بدون احتساب الرسوم. بالنسبة

بالنسبة للكبرٌت والقداحات، ٌإسس الرسم الداخلً على االستهبلك المستحق على الثمن عند خروجها من المصنع. وعند االستٌراد، ٌطبق هذا  
 ة لدى الجمارك. الرسم على القٌمة المحدد

 )*(تخضع أٌضا إلى الرسم الداخلً على االستهبلك، المنتوجات والسلع المبنٌة أدناه :

                                                 
 29و 2771هي ق.م ث لسٌت  16و 2771ق.م لسٌت  27و 2777هي ق.م لسٌت  44و 1999سٌت هي ق.م  ل 47، 1997هي ق.م لسٌت  52، 1996هي ق.م  لسٌت  81، 1995ق.م.لسٌت  49وىاد : هعذلت بوىجب ال 25الوادة   )*(

 .2718 هي ق.م. لسٌت 32و 2717هي ق.م. لسٌت  28و 2715هي ق. م. لسٌت  33و 2777ق.م.ث لسٌت  هي 3و  2772هي ق.م  لسٌت  

 

 10% 2.250 التبػ األشقر -ب

 10% 2.600 السٌجار -2

تبػ التدخٌن )بما فٌها  -3 
 الشٌشة(

682 %10 

 10% 781 نشق والمضػللتبػ  -4 

 %       20 الكبرٌت والقداحات -5

 المعدل % تعٌٌن المنتوجات رقم التعرٌفة الجمركٌة

 %30 سلمون 3م الفصل 

 % 30 موز طازج 90.10.00 .0803

 % 30 طازج أناناس 30.10.00 .0804

 % 30 كٌوي 0810.50.00.00

 %10 ؼٌر منزوع منه الكافٌٌن 0901.11

 %10 منزوع منه الكافٌٌن 0901.12.00.00

 %10 ؼٌر منزوع منه الكافٌٌن 0901.21

 %10 منزوع منه الكافٌٌن 0901.22

 %10 ؼٌرها 0901.90

 % 30 كفٌار و أبداله 16.04

 % 30 مثلجات االستهبلك بما فٌها التً تحتوي الكاكاو 2105.00.10.00

 % 30 مثلجات االستهبلك التً ال تحتوي الكاكاو 2105.00.20.00

 % 30 ألبسة مستعملة وأصناؾ أخرى مستعملة 63.09

 % 30 مصفحة 8703.23.92.31

 % 30 ؼٌرها  8703.23.92.39

 % 30 3سم 3000ولكن تقل عن  3سم  2000ذات أسطوانة تفوق  8703.23.93.30

 % 30 مصفحة 8703.23.94.31

 30% ؼٌرها 8703.23.94.39

 30% مصفحة 8703.24.91.10

 30% ؼٌرها 8703.24.91.90

 30% مصفحة 8703.24.99.10

 30% سٌارات للتخٌٌم من نوع كارفان)متحركة ذاتٌا( 8703.24.99.91

 %30 ؼٌرها  8703.24.99.99

 % 30 مصفحة 8703.33.91.10
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 % 30 ؼٌرها 8703.33.91.90

 30% مصفحة 8703.33.99.10

 30% سٌارات للتخٌٌم من نوع كارفان)متحركة ذاتٌا( 8703.33.99.91

 30% ؼٌرها 8703.33.99.99

 30% دراجة رباعٌة الدفع  مع نظام الرجوع للوراء م 87.03

 %30 دراجة رباعٌة الدفع بدون نظام الرجوع للوراء م 87.11

 % 30 دراجة مابٌة ) جات سكً( 89.03.99.91.00

 ٪30 ٌخوت و بواخر نزهة أخرى  89.03م 

 ٪30 جوز الببلذر دون قشرة 0801.32.00.00

 ٪30 لوز مّر دون قشرة  --- 0802.12.10.00

 ٪30 لوز حلو دون قشرة --- 0802.12.20.00

 ٪30 عنب كورٌنث --- 0806.20.10.00

 ٪30 سلطانٌن --- 0806.20.20.00

 ٪30 ؼٌرها --- 0806.20.90.00

 ٪30 الخوخ المجفؾ - 0813.20.00.00

 ٪30 الفلفل األسود ؼٌر مهروس و ؼٌر مسحوق -- 0904.11.00.00

 ٪30 حلوى )بما فٌها تلك التً تحتوي على مستخلص الشعٌر( --- 1704.90.10.00

 ٪30 أقراص للحلق و حلوى ضد السعال --- 1704.90.20.00

 ٪30 كرامٌل --- 1704.90.30.00

 ٪30 حلوى لوز  --- 1704.90.40.00

 ٪30 محضرات تدعى الشوكوالطة البٌضاء --- 1704.90.50.00

 ٪30 مستخلص عرق سوس بكل أشكاله --- 1704.90.60.00

 ٪30 لوز ملبس و مصنوعات سكرٌة مشابهة وملبسة --- 1704.90.70.00

 ٪30 حلوى تركٌة --- 1704.90.80.00

 ٪30 عجٌنة سكرٌة محضرة بالسكروز   ---- 1704.90.91.00

 ٪30 عجٌنة النوؼا ---- 1704.90.92.00

 ٪30 عجٌنة اللوز ---- 1704.90.93.00

 ٪30 ؼٌرها ---- 1704.90.99.00

محضرات أساسها الخبلصات أو الروحٌات أو المركزات أو  --- 2101.12.10.00
 أساسها القهوة )سوابل(

30٪ 

محضرات أخرى أساسها الخبلصات أو الروحٌات أو  --- 2101.12.90.00
 المركزات أو أساسها القهوة

30٪ 

 ٪30 معدالت الصوت ومحوالت )أجهزة المودٌم( ---- 8517.62.91.00

 ٪30 أجهزة فك الترمٌز الرقمٌة ---- 8517.62.92.00

 ٪30 أجهزة إرسال متعددة رقمٌة وأجهزة إرسال عكسٌة ---- 8517.62.93.00

 ٪30 ؼٌرها ---- 8517.62.99.00

 ٪30 كاشؾ دخان ذو بطارٌة ---- 8531.10.11.00

 ٪30 كاشفات دخان أخرى ---- 8531.10.12.00

 ٪30 أجهزة أخرى للتنبٌه من الحرٌق ---- 8531.10.19.00

 ٪30 أجهزة تنبٌه كهربابٌة، للحماٌة من السرقة --- 8531.10.20.00

 ٪30 ؼٌرها --- 8531.10.99.00
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تسري على الرسم الداخلً على االستهبلك القواعد الخاصة بالتؤسٌس والتصفٌة والتحصٌل والمنازعات، المطبقة على الرسم على  :26 المادة
 القٌمة المضافـة.

الذي عنوانه   084-302% لحساب التخصٌص الخاص رقم   5مكرر : ٌخصص ناتج الرسم الداخلً على االستهبلك بنسبة   26المادة  
  (1)اص لترقٌة الصادرات" ."الصندوق الخ

 ٌدمج الرسم الداخلً على االستهبلك فً األساس الخاضع للرسم على القٌمة المضافة.  :  27المادة  

وم العشرٌن من كل شهر،  : 28المادة   ٌنون بالرسم الداخًل على االستهبلك، قبل اٌل  وفً نفس الوقت الذي تقدم فٌه البٌانات المتعلقة بالرسمٌكتتب المد
 تصرٌحا شهرٌا ٌتضمن كمٌات المنتجات الخاضعة للضرٌبة والمروجة لبلستهبلك.  على القٌمة المضافة،

 ( 2أعبله. ) 25وٌتبع هذا التصرٌح بالدفع المتزامن للرسم الداخلً على االستهبلك، الذي قاموا بتصفٌته وفقا للتعرٌفات المذكورة فً المادة   

 

 الخامسقسم ال

 (3)البترولٌة  توجاتم على المنسالر 

ة أو المحصل علٌها فً الجزابر،  ٌإسس لصالح مٌزانٌة الدولة رسم على المنتوجات البترولٌة أو المماثلة لها، المستورد مكرر:  28ة  الماد
 السٌما فً مصنع تحت المراقبـة الجمركٌة. 

 (4)اآلتٌة : ٌطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة فً الجدول اآلتً وفقا للمعدالت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مإلى الرس فةاضالم مةلى القٌع ملى الرسع بقةت المطعاد المنازعواقل وحصٌوالت صفٌةوالت ءاعتؤسٌس الو  :تمدد قواعد 1مكرر   28 المادة
 . ٌةلى المنتوجات البترولع

 (5) ة.ملؽا :2 مكرر  28المادة 

كل شهر فً نفس وقت  من  20 حتى الٌوم ٌجب على المكلفٌن بالضرٌبة الخاضعٌن للرسم على المواد البترولٌة أن ٌكتتبوا :3مكرر   28لمادة ا
لرسم على القٌمة المضافة، تصرٌحا شهرٌا ٌتضمن الكمٌات وقٌم المواد الخاضعة للرسم والموجهة باالكتتاب المتعلق بالجداول الخاصة ا

 تهبلك. سلبل

 .  مكرر أعبله   28تبع هذا التصرٌح بالتسدٌد التلقابً للرسم على المنتوجات البترولٌة الذي ٌإدونه وفقا للمعدالت الواردة فً المادة ٌو 

لرسم، أن فً حالة ما إذا ارتفع الرسم على المنتوجات البترولٌة، ٌجب على المدٌنٌن المنتجٌن ومعٌدي بٌع المنتوجات الخاضعة ل :  4مكرر  28المادة  
األولى التً تتبع صدور المعدالت الجدٌدة وحسب شروط تحدد بمقرر من الوزٌر المكلؾ  (10)زونهم فً األٌام العشرة خٌكتتبوا تصرٌحا خاصا بم

ٌبة الخاصة بال ة، وٌجب كذلك أن ٌسددوا باقً الضر   الجبابً الجدٌد. والعبءالجبابً القدٌم  العبءرق بٌن فبالماٌل

س الشروط ووفق نفس القواعد المطبقة على فتٌراد بنستحصل إدارة الجمارك الرسم على المنتوجات البترولٌة عند اال :  5مكرر  28المادة  
 تهبلك. سالحقوق الجمركٌة بناء على تصرٌح للعرض من أجل اال

                                                 
    .2776هي ق.م لسٌت  28و هعذلت بوىجب الوادة  2775هي ق.م لسٌت  27هكزر: هحذحت بوىجب الوادة  26الوادة  (1)

 . 2774هي ق.م  لسٌت    32:  هعذلت  بوىجب  الوادة  28الوادة  (2)

 .1996هي ق.م لسٌت  82( هحذث  بوىجب  الوادة 6هكزر  28هكزر إلى  28الوىاد هي  القسن الخاهس  ) (3)

هي  15و 2777هي ق.م  لسٌت    31و   2776هي ق.م  لسٌت    29و   2775هي ق.م  لسٌت   28، 2771هي ق.م لسٌت  28،  2777هي ق.م لسٌت   45،  1997هي ق.م  لسٌت   53هكزر: هعذلت   بوىجب الوىاد  28الوادة  (4)

 .2718هي ق.م. لسٌت  33و 2717هي ق.م. لسٌت  29و 2716ق.م. لسٌت 

 .2772هي ق.م لسٌت  37: هلغاة بوىجب الوادة 2هكزر  28الوادة  (5)

تحتوي على وحدة معالجة مركزٌة واحدة فقط و لوحة مفاتٌح  --- 8471.49.10.00
 و فؤرة و شاشة

30٪ 

 ٪30 ؼٌرها، مع طابعة أو كاشؾ ضوبً --- 8471.49.20.00

 ٪30 ؼٌرها --- 8471.49.90.00

 الرسم )دج/هكتلتر( تعٌٌن المواد رقم التعرٌفة الجمركٌة

10-27 . م  ............................................البنزٌن الممتاز......   1400,00 
 

10-27 . م  .............................................البنزٌن العادي ....   1300,00 
 

10-27 . م  ...............................الخالً من الرصاص ..البنزٌن    1400,00 
 

10-27 . م  .................................................ؼاز أوٌل.......   400,00 
 

11-27 . م  ................................ؼاز البترول الممٌع / الوقود ..   1,00 
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 الموجهة للتصدٌر.  المنتوجات البترولٌة ى من الرسم على المنتوجات البترولٌةفتع 

ة أو تنظٌمٌة أخرى، فإن ا : 6مكرر   28 المادة  ع أو وضع سمع مراعاة العقوبات المترتبة عن أحكام قانوٌن ع الوقود المحترق السابل والذي لم لتعمال أو ٌب لٌب
عه لهذا اال جعل هذه المنتوجات خاضعة للرسوم المطبقة على الوقود السٌسمح بٌب حل محلها .ذتعمال،ٌ    يٌ 

 صل الثالثفال 

 الحسم تعملٌا

والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملٌة  ،االستٌرادوثابق فً أو البٌانات أو  ،واتٌرفالمذكور فً ال ،ٌكون الرسم على القٌمة المضافة :  29المادة  
 (1)خاضعة للضرٌبة، قاببل للحسم من الرسم الواجب تطبٌقه على هذه العملٌة.

 (2)ملؽاة. مكرر:  29 المادة  

 الفاتورة الذي ٌتجاوز مبلػ ٌدفععندما  ٌتم أن ٌمكن وال استحقاق أداء الرسم. تم خبلله الذي الفصل أو الشهر بعنوان الخصم ٌتم 30: المادة
 للضرٌبة، نقدا. خاضعة عملٌة كل على دج( 100.000) دٌنار ألؾ مابة

دٌسمبر من السنة التً تلً اإلؼفال. ٌجب أن  20تسجٌل الرسم الذي لم ٌخصم فً األجل المحدد أعبله، فً التصرٌحات البلحقة إلى ؼاٌة  ٌمكن
 (3)ٌسجل الرسم بكٌفٌة منفصلة عن الرسوم القابلة للخصم المتعلقة بالفترة الجارٌة موضوع التصرٌح. 

للشروط نفسها، بحسم الرسم  ن ٌجمعون أرقام أعمالهم على  مستوى مقرهم الربٌسً أن ٌقوموا وفقا: ٌجوز للمدٌنٌن بالضرٌبة الذٌ 31المادة  
 أو لحسابها.  استؽبلالتهممن قبل  مختلؾ وحداتهم أو مإسساتهم أو  ةالمشتراالذي  أثقل المواد  أو الخدمات 

 اوفق األم الشركة مستوى حساباتهم على ٌجمعون الذٌن بالرسم للمدٌنٌن أدناه، ٌمكن 32المادة  أحكام عن النظر بؽض مكرر: 31المادة 
 على الشروط الرسم نفس حسب ٌخصموا المماثلة، أن المباشرة والرسوم الضرابب قانون من مكرر 138لمادةا علٌها فً المنصوص الشروط

 (4) التجمع. أعضاء شركات مختلؾ ألجل أو طرؾ من الشروط بنفس والخدمات  المقتناة السلع أثقل الذي القٌمة المضافة

ال ٌكون الحسم مقبوال، إال إذا  استعملت المواد أو المنتوجات أو األشٌاء أو الخدمات فً عملٌة  خاضعة للرسم  فعبل، بعد    : 32المادة 
 تحوٌلها أو بدون ذلك.

 :ؼٌر أنه ٌمنح الحق فً الحسم

 عملٌات التصدٌر؛ -

 قطاع معفً أو مستفٌد من نظام الشراء باإلعفاء من الرسم؛ إلىعملٌات تسلٌم السلع والخدمات  -

 (5)عملٌات بٌع المنتوجات و الخدمات المعفاة التً تكون أسعارها أو هوامشها محددة بموجب التنظٌم. -

 األشهر إلى الرسم من المتبقً ٌإجل المبلػ للخصم القابل الرسم من أقل فصل أو شهر بعنوان حقلمستا الرسم كان إذا ما حالة فً : 33المادة  
 (6). الموالٌة الفصول أو

من هذا  50ال ٌمكن أن ٌإدي الحسم اآلنؾ الذكر إلى استرداد ولو جزبً للرسم، باستثناء الحاالت المنصوص علٌها فً المادة  :34المادة 
 (7)القانون. 

الخاص،  باسمهعلى لوازم وأشؽال، وٌقوم فٌها رب العمل   عندما تكون مإسستان مرتبطتٌن بعقد إلنجاز صفقة تحتوي -1 : 35المادة 
فإن  الرسم على القٌمة المضافة ٌمنح الحق فً الحسم لفابدة  ،بشرابها محلٌا كل اللوازم المنصوص علٌها فً العقد أو جزء منها أو باستٌراد

 المإسسة التً أنجزت العمل.

منه، المدفوع بصدد المواد  المتبقًما، ٌحول الرسم على القٌمة المضافة أو المبلػ  إسسةالقانونً لمدمج أو تحوٌل الشكل  حالة حصر أوفً  -2
 الجدٌدة.والبضابع الجدٌدة التً تخول الحق فً الحسم إلى المإسسة 

 القٌمة المضافةعلى فإنه ٌجب على المدٌنٌن بالرسم  مقررة، من فترةمصدرها  المنقول،قرض الرسوم  المخصومة و تستمد الرسومعندما  -3
                                                                        .بٌة المناسبةسحاموالوثابق ال مبلؽها بتقدٌم المحاسبة أن ٌثبتوا

، وفق  الشروط اختٌارٌا :  تستفٌد المإسسات التً تتخذ وضعٌة تصبح بمقتضاها خاضعة للرسم على القٌمة المضافة إما وجوبا أو 36 المادة
على مخزون المواد األولٌة ووسابل التؽلٌؾ و  جدٌد اعتماد، من ن، عند تارٌخ خضوعها لهذا الرسمهذا القانو من 3و 2المحددة فً  المادتٌن 

 .تستعمل بعد إلى ذلك التارٌخلم  والتً بلكتلئلهالمنتجات التً تخول الحق فً الخصم وكذلك المواد الجدٌدة القابلة 

بتقدٌم فواتٌر أو بٌانات لفواتٌر ٌحررها الممونون و تحمل إشارة واضحة إلى الرسم الذي سدده فعبل هإالء  االعتمادهذا  رٌجب أن ٌبر
 الممونون.

 العبور.ر ذلك، بفاتورة وكٌل ذح الجمركً، وإن تعٌٌطالب إلثبات هذه الفواتٌر، بنسخة من التصر هالمستوردة، فإن ما بخصوص المنتجاتأ

 للضرٌبة. عةاألعمال  الخاض إلنجاز مبلػ المستحق تباعاالفً  هدراجإب االعتمادهذا  وٌصفى

                                                 
 .2714هي ق. م. لسٌت  18و 2711هي ق.م. لسٌت   31و 2773هي ق.م لسٌت   45:  هعذلت بوىجب الوىاد  29الوادة  (1)
 .1995هي ق.م لسٌت  57هلغاة بوىجب الوادة هكزر:  29الوادة  (2)
هي ق.م. لسٌت   37و 2715هي ق. م. لسٌت   34و 2711هي ق.م. لسٌت   32و 2717هي ق.م.ث لسٌت  16و  2779هي ق.م لسٌت  24و  2778هي ق.م لسٌت  19و  2776هي ق.م ث لسٌت  7: هعذلت بوىجب الوىاد 37الوادة  (3)

 .2718هي ق.م. لسٌت  34. و2717
 .2779هي ق.م .ث لسٌت  18: هحذحت بوىجب الوادة  هكزر 31الوادة  (4)
 .2717هي ق.م. لسٌت  31و 2776هي ق.م ث لسٌت  7: هعذلت بوىجب الوادتيي  32الوادة  ( (5)
 .2779هي ق م لسٌت  25: هعذلت بوىجب 33الوادة  (6)
 .2717هي ق.م لسٌت   31: هعذلت بوىجب الوادة 34لوادة   (7)
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 المخصوم:ٌجب إعادة دفع الرسم  :37المادة  

   (1) ة قانونا.بتالقوة القاهرة المث فً حاالتإال  السلع، حالة اختفاءفً  -أ

 ؛خاضعة للضرٌبة فعبل إذا كانت العملٌة ؼٌر  -ب

 ،بصفة نهابٌة ؼٌر مدفوعة إذا اعتبرت العملٌة -ج

من  لبلستفادةكانت قابلة أو الخدمات، أو تسلٌمها للشركات البترولٌة، أو إذا  تصدٌر السلعأو   حالة بٌع بخسارة،، فً دفع الرسم ؼٌر أنه ال ٌعاد
 .42 فً المادةعلٌه  الشراء باإلعفاء المنصوصنظام 

، ماعدا تلك المكتسبة من قبل بلكتلئله، ٌخصم الرسم على القٌمة المضافة الذي  أثقل المواد القابلة 29مع مراعاة أحكام المادة  : 38المادة 
 :اآلتٌةللشروط  الخاضعٌن للضرٌبة والتابعٌن للنظام الجزافً، وفقا 

عملٌات خاضعة للرسم على القٌمة المضافة، أو تخصص  ٌجب أن تشترى المواد فً حالة جدٌدة أو مجددة، بضمان، وأن تخصص النجاز -
 (2)قطاع  ٌستفٌد من نظام الشراء باإلعفاء من الرسم أو موجهة لمنتوج أو خدمة معفٌة لها الحق فً الخصم. إلىقطاع معفً أو للتصدٌر أو إلى 

 ٌطرح منها الخصم الذي كانت محله.  ٌجب أن تسجل هذه المواد فً دفاتر الحسابات بسعر شراءها أو سعر كلفتها، بعد أن - 

 ٌجب أن تحفظ فً ذمة المإسسة لمدة خمس سنوات، بعد تارٌخ شراءها أو إنشابها.  - 

حالة عدم حفظ المواد التً منحت الحق فً الخصم، أو التخلً عن صفة المدٌن بالرسم على القٌمة المضافة خبلل األجل السابق ذكره، تلزم  فً 
 المإسسة بإعادة دفع الرسم على قدر عدد السنوات المتبقٌة.

 .له المبرر الفعل الذي تم خبلله للشهر الموالً الفصل من أو الشهر من (20العشرٌن ) الٌوم أقصاه أجل فً الرسم دفع ٌعاد أن ٌجب

 من األمبلك عن التنازل عملٌات قانونا، وكذا القاهرة المثبتة القوة حاالت بسبب نهابٌة بصفة استعمال الملك توقؾ إذا تسوٌة أٌة تجرى ال
  .الدابن المستؤجر طرؾ من ألجل على الشراء بالموافقة االختٌار حق رفع حالة فً ٌجارياإل القرض شركات طرؾ

أعمالهم حسب ٌخفض مبلػ الرسم القابل للخصم، بالنسبة للمدٌنٌن بالضرٌبة، الذٌن ٌدفعون الرسم على القٌمة المضافة على كافة  : 39المادة   
 نسبة ناتجة عن العبلقة بٌن: 

بسط الكسر، من جهة، أي رقم األعمال خارج الرسوم الخاضع  للرسم على القٌمة المضافة ورقم األعمال المتعلق بالصادرات من المنتجات  -
لها الحق ة التً الخاضعة لهذا الرسم، ورقم األعمال المتعلق بالتسلٌمات المتممة باإلعفاء من دفع ذلك الرسم، و رقم األعمال المتعلق بالمنتجات المعفا

 فً الخصم؛ 

تً لٌس وبٌن القاسم المشترك من جهة أخرى، أي المبالػ المشار إلٌها فً الفقرة السابقة، مع إضافة رقم األعمال الناتج عن األعمال المعفاة ال - 
 (3). مجال تطبٌق الرسم على القٌمة المضافة لها الحق فً الخصم و رقم األعمال الواقع خارج

 عمال المعتمدة لتقرٌر نسبة الخصم المحددة أعبله، بالنسبة لكل مإسسة، تلك التً حققتها المإسسة على مجموع أنشطتها. وتكون أرقام األ 

ؼٌر أنه، تستطٌع اإلدارة بصفة استثنابٌة، أن ترخص للمدٌنٌن بالضرٌبة، الذٌن ٌؽطون قطاعات مختلفة األنشطة، بتحدٌد نسبة خصم متمٌزة  
 زمهم بذلك. لكل قطاع نشاط أو تل

 فً هذه الحالة، ٌعتبر كل قطاع نشاط، كمإسسة متمٌزة، بالنسبة لتطبٌق هذه األحكام.  

( ٌوما، تصرٌحا بذلك، إلى مصلحة الرسوم 15ٌجب على المإسسات التً تحدد نسبة مختلفة لكل نشاط، أن تقدم، فً ؼضون خمسة عشرة ) 
 على رقم األعمال التً تتبع لها. 

 لمدٌنة بالضرٌبة، أن تصرح وفقا لهذه الشروط نفسها، بالتؽٌرات التً تإدي إلى إنشاء قطاع معفى من الرسوم. على المإسسات ا

ناتجة عن العملٌات المنجزة خبلل السنة  هًٌحدد المدٌنون بالرسم على القٌمة المضافة نسبة الخصم كما  ،عند نهاٌة كل سنة مدنٌة : 40المادة  
 ،مصلحة الرسوم على رقم األعمال التً ٌتبعون لها إلى، فً كل سنة قبل الٌوم الخامس والعشرٌن من شهر مارس، ذاتها، وعلٌهم أن ٌقدموا

 . المعتمدة لتقدٌرها اإلجمالٌةنسبة أو نسب الخصم التً ٌطبقونها خبلل السنة الجارٌة والعناصر 

، توجب على المإسسات القٌام اتقل بؤكثر من خمسة أجزاء من مابة عن النسبة األصلٌة أو تزٌد عنه الكٌفٌة،النسبة المقدرة بهذه  أنإذا اتضح  
دفع  إعادةبتسوٌة على أساس النسبة الحقٌقٌة. وٌترتب عن هذه التسوٌة إما  الموالٌة،قبل الٌوم الخامس والعشرٌن من شهر مارس من السنة 

 . إجراءه الذي سبقللخصم  إضافًتطبٌق خصم  ماوإ حسمه،المبلػ الزابد عن الرسم الذي سبق 

وتصبح نهابٌة  التالٌة،الممنوحة عن المواد والخدمات المكتسبة خبلل السنة  الخصم،أساسا لحساب الحقوق فً  الحقٌقٌة،وٌجب أن تعتمد النسبة  
  نقاط.ال تتعدى خمس  السنة،إذا كانت نسبة التؽٌٌر عند نهاٌة 

 نهاٌة السنة الموالٌة لسنة إلى ؼاٌةنسبة خصم مإقتة تطبق  بها،فإنها تحدد على أساس تقدٌرات االستؽبلل الخاصة  الجدٌدة،أما المإسسات  
 المإسسة.  إنشاء،

بحساب شهر إنشابها أو  تودعه،الذي  أعمالهاللكشؾ عن رقم  إثباتا أعبله،وعلى المإسسات أن تصرح بالنسبة المإقتة المنصوص علٌها  
 اتخاذها وضعٌة المدٌن بالضرٌبة. 

ال تختلؾ بؤكثر من خمسة أجزاء من المابة عن النسبة  المعتبرة،إذا كانت النسبة المسجلة على مدى الفترة  نهابٌا،وتعتمد هذه النسبة اعتمادا  

                                                 
 .2775هي ق. م لسٌت  29: هعذلت بوىجب الوادة 37الوادة  (1)
 2717هي ق.م. لسٌت  31. و2779هي ق. م  26و  2776هي ق.م لسٌت   37: هعذلت بوىجب الوىاد 38الوادة  (2)
 .2718هي ق.م. لسٌت  35و 2711هي ق.م. لسٌت  33: هعذلت بوىجب الوادتيي 39الوادة  (3)
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 ذلك عند تارٌخ انقضا ء األجل. المإقتة و

 وفً أجل أقصاه الٌوم الخامس والعشرٌن من شهر مارس من السنة التالٌة. الحقٌقٌة،على أساس النسبة تسوى الوضعٌة  العكس،وفً حالة  

  أثقل:الذي  المضافة،الرسم على القٌمة  الخصم،ٌستثنى من الحق فً  :41المادة

 (1)الرسم.  ذالهالسلع والخدمات والمواد والعقارات والمحبلت ؼٌر المستعملة لحاجٌات استؽبلل النشاط الخاضع  - 1 

 .الربٌسٌة الستؽبلل المإسسة الخاضعة للرسم على القٌمة المضافة األداةالسٌارات السٌاحٌة وعربات نقل األشخاص التً ال تشكل  -  2

 (2). ىملؽ -  3

 . ىملؽ -  4

 المنتوجات والخدمات المقدمة كهداٌا وتبرعات.  -  5

 الخدمات وقطع الؽٌار واللوازم المستعملة لتصلٌح األمبلك، المستثناة من الحق فً الخصم.  - 6 

كل العملٌات التً تنجزها مإسسات الرقص والتً تقدم فٌها  عامة،وبصفة  والمراقص،العملٌات التً تنجزها المبلهً وقاعات الموسٌقى  - 7 
 مواد لبلستهبلك بؤسعار مرتفعة.

 ، األمبلك وما شابههمبابعو  -  8 

 المستفٌدون من الصفقات.  -  9

 الوكبلء بالعمولة والسماسرة.  -  10

 مستؽلو سٌارات األجرة.  - 11

  أنواعها.العروض المسرحٌة والبالً والحفبلت الموسٌقٌة والسٌرك والعروض والمنوعات واأللعاب والعروض المسلٌة بمختلؾ  -12 

 التظاهرات الرٌاضٌة بكل أنواعها .  -13

 (3)ملؽى. -14

 الفصل  الرابع

 واالسترجاعاإلعفاء 

 القسم  األول

 عملٌات الشراء باإلعفـاء

 (4)من هذا القانون:  49إلى  43ٌمكن أن ٌستفٌد من اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة، شرٌطة مراعاة أحكام المواد من  : 42المادة  

نابٌب األ طرٌق عن أوالنقل أو االستؽبلل و/ البحث المتعلق بنشاطات التنظٌم قابمتها بموجب حددت التً األشؽال وكذا والخدمات المواد -1 
من طرؾ موردي الشركات والموجهة  لتحوٌلها  بصورة  حصرٌة  لؤلنشطة   الممٌع المقتناة البترول ؼازات الؽاز وعزل للمحروقات وتمٌٌع
 ذا  المواد  والخدمات  واألشؽال الموجهة  لبناء  منشآت التكرٌر.المذكورة أعبله وك

م وتطبق فً حالة عدم االستعمال الحصري لهذه المواد والخدمات واألشؽال  فً العملٌات الداخلة  فً إطار النشاطات  المذكورة أعبله، أحكا
 من هذا القانون، حسب الحالة.  39المادة  أو 30المادة 

المشترٌات أو البضابع المستوردة والمحققة من قبل مصدر والمخصصة إما للتصدٌر أو إلعادة تصدٌرها على حالها أو إلدخالها فً صنع  -  2
 السلع المعدة للتصدٌر وتكوٌنها وتوضبٌها وتؽلٌفها وكذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملٌة التصدٌر. 

   (5) .ملؽى -3 

التوسٌع عندما  تقوم  بها  مإسسات   مباشرة  فً  إنجاز  االستثمار  الخاص  باإلنشاء  أو ت  والخدمات التً  تدخلمقتنٌات التجهٌزا -4 
أو  إعانة "الصندوق  الوطنً  لدعم  تشؽٌل  الشباب " أنجزها المستثمرون الخاضعون لهذا الرسم المإهلون  لبلستفادة  من تمارس أنشطة

 "الصندوق  الوطنً    للتؤمٌن  على  البطالة". قرض  المصؽر  " أو"الصندوق  الوطنً  لدعم  ال

 إذا كانت تشكل األداة الربٌسٌة للنشاط.  ال تستفٌد السٌارات السٌاحٌة من هذا التدبٌر إال

دمات المحددة قابمتها المنصوص علٌها أعبله،  ال تستفٌد مقتنٌات السلع أو البضابع أو المواد والخ 4إلى  1دون المساس بؤحكام الفقرات من 
 بقرار من الوزٌر المكلؾ بالمالٌة، من حق اإلعفاء من الرسم. وٌترتب عن دفع الرسم ومراقبة وجهة هذه المقتنٌات، تسدٌد الرسم. 

 (6)تطبق أحكام الفقرة السابقة أٌضا فً حالة اإلعفاء الممنوح بمقتضى قانون المالٌة أو قانون خاص. 

تستفٌد كذلك من اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة، المواد والخدمات المقتناة فً إطار صفقة مبرمة بٌن مإسسة أجنبٌة  مكرر : 42المادة  
الجبابٌة الدولٌة، منشاة مهنٌة دابمة فً الجزابر، مع متعاقد شرٌك  االتفاقٌاتمساس بؤحكام الال تملك بموجب التشرٌع الجبابً الساري،  ودون 

 (7)اإلعفاء من الرسم.ٌستفٌد من 

                                                 
 و . 2771هي ق.م.ث   لسٌت   14و   2771هي  ق .م   لسٌت  23الوادتيي : هعذلت بوىجب  41الوادة  (1)

 .2777هي ق.م  لسٌت   32: هلغياى  بوىجب  الوادة   4و  3 -41الوادة   (2)

 .2715هي ق.م لسٌت  35و هلغاة  بوىجب الوادة  2775هي ق م لسٌت  25: هحذحت بوىجب الوادة 14 -41الوادة  ( 3)

هي ق.م.ث لسٌت  17و  2711هي ق.م. لسٌت   34و 2776هي ق.م.ث لسٌت  8و  2776هي ق.م هي سٌت  31و  2774هي ق.م لسٌت  21، 2771هي ق.م لسٌت  24و  1997هي ق.م لسٌت  54هعذلت بوىجب الوىاد  : 42الوادة  (4)

 . 2715هي ق.م. لسٌت  36. و 2714هي ق. م. لسٌت  22و  19. و 2711

 . 2714هي ق. م. لسٌت   19بوىجب الوادة  : هلغى 3- 42الوادة  (5)

 . 2715هي ق.م. لسٌت  36و  2714هي ق. م. لسٌت  22بوىجب الوادتيي  عذلت: ه  4 -42الوادة  (6)

 .2774هي ق.م لسٌت  27هكزر: هحذحت بوىجب الوادة  42الوادة  (7)
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 اعتمادهممكرر، قد تحصلوا على  42والمادة  2و 1-42من أحكام المادة  لبلستفادةٌجب أن ٌكون المدٌنون بالضرٌبة، القابلون  : 43المادة  
 (1) .ً للضرابب المختص إقلٌمٌاوالببموجب مقرر ٌتخذه المدٌر ال

إما قٌمة البٌع ، ال ٌمكن أن ٌتعدى مبلؽها، باإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة لحصة سنوٌة االستٌرادراء أو شتسلم رخصة ال : 44لمادة ا
من قبل المستفٌد من الرخصة خبلل السنة ، المسلمة لنفس التخصٌص، للسلع التً تخضع عادة للرسم على القٌمة المضافة، الرسم دونمن 

 . %15مضاعؾ بنسبة  ،خبلل السنة المنصرمة، من المنتوجات من نفس النوع، لرسممن دون ا، المنتوجاتوإما مبلػ ، المالٌة السابقة

الضرابب علً مستوى الوالٌة أو ربٌس  بسعً من مدٌر ،المعفاة من الرسم على القٌمة المضافة سنوٌا المشترٌاتتعد رخص  : 45المادة  
 المراكز.لهذه مركز الضرابب بالنسبة للمدٌنٌن بالضرٌبة التابعٌن 

 بات ضرورة الزٌادة المطلوبة. إثابق الكفٌلة بثء على تقدٌم كل الو، بنابمقتضى قرار من مدٌر الضرابب بالوالٌة ،ترفع الحصة العادٌة أنٌمكن 

و ربٌس مركز الضرابب حصة ، أٌمكن أن ٌمنح مدٌر الضرابب على مستوي الوالٌة، فً بداٌة السنة المدنٌة وقبل تجدٌد الرخصة السنوٌة
 (2)حصة السنة السابقة.  عة تحدد بربمإقت

ه الحصة لتحدٌد الحد ذوتراجع فٌما بعد ه ، ة أشهرثبلثتمنح لها حصة مإقتة ألجل  ، ةشؤمن قبل مإسسة حدٌثة الن االعتمادعندما ٌطلب  
 باإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة إلى نهاٌة السنة المدنٌة.  مشترٌاتاألقصى من ال

 على :  االعتمادٌتوقؾ منح :  46المادة  

  ؛نًكل القانوشمسك المإسسة المستفٌدة لدفاتر حسابٌة على ال - 

ةجال الدآوتقدٌم نسخ من سجبلت الضرابب تثبت الوفاء بكل الضرابب والرسوم المستحقة أو  -  عند تارٌخ إٌداع طلب  ،فع التً منحتها اإلدارة الجباٌب
 .  االعتماد

من طرؾ مدٌر الضرابب على مستوى  ،راء باإلعفاء من الرسمشعند تسلٌم الرخصة السنوٌة لل ،األخٌر فً كل سنة ءاإلجرا هذا ٌطالب ب 
 الوالٌة. 

 أشرتشهادة ، إلى مصلحة الجمارك أوبناء على تقدٌم المستفٌد إلى البابع  ،من الرسم على القٌمة المضافة باإلعفاءترٌات شتتم الم : 47المادة  
المنتوجات  استعمالفً حالة ، تتضمن التزام بدفع الضرٌبة، علٌها مصلحة الضرابب )الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال(

 هادات: شتبٌن ال أنجله اإلعفاء. ٌجب أمنح من  الذي لؽٌر التخصٌص 

  ؛تحدٌد دقٌق لصاحب الرخصة - 

  ؛رقم التعرٌؾ الجبابً للمإسسة - 

  ؛ءراء باإلعفاشورخصة ال االعتمادإلى رقمً  إشارة - 

  ؛تعرٌؾ دقٌق للمستفٌد من شهادة ورقم تعرٌفه الجبابً - 

 ؛35 روط الخاصة المحددة فً المادةشإلى ال استناداذا وه،  فاء من الرسم على القٌمة المضافةباإلع ةالمشتراوجهة المنتوجات أو السلع  - 

  ؛من دون الرسم على القٌمة المضافةهادة، شمولة فً الشء الماء المنتوجات أو األشٌقٌمة شرا - 

 ذهفً حالة إعادة بٌع ه، االقتضاءٌتعرض لها عند  والعقوبات المالٌة التً، هادة لدفع مبلػ الرسم على القٌمة المضافةشخضوع المستفٌد من ال - 
    (3).دةالسلع واستعمالها لؽٌر األؼراض التً ٌقتصر علٌها اإلعفاء بصفة محد

جانفً  15فً نهاٌة السنة المالٌة وفً ٌوم  ،أن ٌودعوا ،راء باإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافةشٌجب على المستفٌدٌن من ال : 48المادة  
 شفاك ،دج( 00.0001دٌنار) ألؾٌتبعونه تحت طابلة ؼرامة جبابٌة قدرها مابة الذي لدى مكتب الرسوم على رقم األعمال  ،األكثرعلى 

خ ٌوالباقٌة فً حوزتهم عند تار الضرٌبة،ء من باإلعفا ،أشتروهاو السلع التً أء او األشٌأمن المنتوجات  المخزوناتمفصبل ٌبٌن نوع وقٌمة 
 ول جانفً فً منتصؾ اللٌل.أ

،  ٌقبل أن ٌحدد مبلػ  هذه المخزونات  تحدٌدا إجمالٌا، على منتوجات أو األشٌاء أو السلعال حسب نوع وقٌمة هذهإذا  تعذر وضع جرد مفصل 
 (4) المسلمة طبقا لتخصٌصها خبلل السنة المالٌة المنصرمة. أوالمصدرة السلع شراء أساس ثمن  

إن المخالفات لؤلحكام المتعلقة برخص الشراء باإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة، المسلمة تطبٌقا لهذا القانون، ووفق  :  49المادة 
من  150و 149و 139إلى  116الشروط  المحددة فً هذه المادة، ٌترتب عنها فضبل عن العقوبات المالٌة المنصوص  علٌها فً المواد من 

 مإقت أو النهابً لبلعتماد، بناء على قرار من المدٌر الجهوي للضرابب المختص إقلٌمٌا.هذا القانون، السحب ال

 (5)فً حالة محاوالت ؼش مثبتة صراحة، ٌكون المدٌر الوالبً للضرابب المختص إقلٌمٌا مإهبل إلصدار قرار سحب االعتماد.

 القسم الثانً

 استرجاع الرسم

وما ٌلٌها، من الرسم على  29ضمن الشروط المذكورة فً المادة  للرسم على القٌمة المضافة القابل للخصم،إذا تعذر الحسم الكلً  :  50المادة 
 المضافة المستحق  دفعه، ٌسدد المبلػ المتبقً كله، فً الحاالت اآلتٌة:القٌمة 

                                                 
 .2716هي  ق.م. لسٌت  16و 2714 لسٌتهي ق. م.  27و 2774  هي ق.م لسٌت22و  1999هي ق.م لسٌت  41:هعذلت بوىجب الوىاد  43الوادة  (1)

 .2774هي ق.م لسٌت  23: هعذلت بوىجب الوادة 45الوادة  (2)

 .2772هي ق.م.لسٌت  31: هعذلت بوىجب الوادة 47الوادة  (3)

 .2776هي ق.م.ث لسٌت  9: هعذلت بوىجب الوادة  48الوادة  (4)

 .2717هي ق.م لسٌت  32: هعذلت بوىجب الوادة 49الوادة  (5)
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 العملٌات المعفاة و المبٌنة أدناه : -1

  عملٌات التصدٌر؛ -

       (1)والخدمات المعفاة صراحة من الرسم على القٌمة المضافة، التً لها الحق فً الخصم؛ عملٌات تسوٌق البضابع والسلع -

 عملٌات تسلٌم بضابع و أشؽال وسلع وخدمات إلى قطاع معفى أو مستفٌد من نظام الترخٌص بالشراء مع اإلعفاء من الرسم. -

اإلجمالٌة للمدٌن بالرسم، ال التوقؾ عن النشاط. ؼٌر أنه، ٌحدد استرجاع قرض الرسم على القٌمة المضافة بعد تسوٌة الوضعٌة الجبابٌة  -2 
  من هذا القانون. 58و 38سٌما فٌما ٌتعلق بإعادة دفع الخصومات األولٌة، وفقا للمادتٌن 

ناتج عن تطبٌق المعدل العادي على اقتناء المواد والبضابع واألموال القابلة لبلهتبلك الفارق فً نسبة الرسم على القٌمة المضافة ال -3
  والخدمات والنسب المخفضة على العملٌات الخاضعة للرسم.

 ٌرتبط منح استرداد الرسم على القٌمة المضافة بالشروط اآلتٌة: :1مكرر 50المادة 

 مسك  محاسبة  بالشكل القانونً؛  -

 مستخلص من الجداول؛استظهار  -

 بٌان الدفع المسبق على الحساب فً التصرٌحات الشهرٌة المكتتبة من طرؾ المستفٌد؛ -

 المإسسات أو المدٌر الوالبً للضرابب أو على القٌمة المضافة، حسب الحالة، أمام مدٌر كبرٌات استرداد قروض الرسم م طلباتٌٌجب قد -
 (2)( من للشهر الموالً للفصل المعنً باالسترداد المطلوب.20فً الٌوم العشرٌن )ربٌس مركز الضرابب المختص كؤقصى أجل 

 ٌجب أن ٌتشكل قرض الرسم على القٌمة المضافة من الرسم على القٌمة المضافة/المشترٌات المخصومة قانونا، ال سٌما تطبٌقا ألحكام المادة -
 من هذا القانون؛ 30

 ال ٌمكن أن ٌخصم قرض الرسم الذي طلب استرداده، وٌجب أن ٌلؽى من طرؾ المدٌن بالرسم فور تقدٌم طلبه المتعلق باالسترداد؛   -

ملٌون دٌنار  االسترداد، ٌساوي أو ٌفوق طلب حرر بِشؤنه الذي الرسم المعاٌن فً نهاٌة الفصل المدنً، قرض ٌجب أن ٌكون مبلػ -
 للمدٌنٌن جزبٌا، الذٌن تكون طلباتهم فٌما ٌخص االسترداد سنوٌة، لم ٌتم تحدٌد أي شرط ٌتعلق بالمبلػ. دج(. بالنسبة1.000.000)

على قسط الرسم على   جزبٌا،ٌقتصر تسدٌد مبالػ الرسم على القٌمة المضافة،  ؼٌر القابلة للحسم بالنسبة للمدٌنٌن بالرسم    :2مكرر  50المادة 
 على رقم األعمال.م وقانون الرس من 39المادة فً  المنصوص علٌهاللقواعد الخاصة  للخصم تبعاالقابل  القٌمة المضافة

 (3)للضرٌبة.عند تحدٌد الربح الخاضع عببا قاببل للخصم  و فً هذه الحالة،  ٌعتبر قسط الرسم على القٌمة المضافة ؼٌر القابل للخصم

 الماادة أحكام بموجب تستفٌد أن المضافة، القٌمة على للرسم الدفع المسبق السترجاع طلبات قدمت التً للمإسسات ٌمكن:  3مكرر  50 المادة
بعاد  ماالً تسابٌق مان المالٌاة، بقاوانٌن والمتعلاق 1984 ٌولٌاو سانة  7الموافاق 1404شوال عاام  8 فً المإرخ 17-84 رقم القانون من 53
 .الطلب والتؤكد من صحة الوثابق والمستندات المقدمة إٌداع

 قانون من مكرر 50و 50المادتٌن  فً علٌها المنصوص للشروط المستوفٌة تلك فً اإلجراء هذا من لبلستفادة المإهلة المإسسات تتمثل
 .األعمال رقم على الرسوم

 .للملؾ وتحت مسإولٌتها المسٌرة المصلحة طرؾ من رسمٌا المثبت المسبق  الدفع مبلػ من  50% المالً بمعدل التسبٌق ٌحدد

 المستمرة للمراقبة الخزٌنة،  تبعا  مصالح على مبدأ الحفاظ ٌفرضها التً للضمانات وفقا الضرابب، قابض طرؾ من التسبٌق هذا ٌدفع أن بٌج
 (4)للطلب. 

 .المعمقة للطلب للدراسة تبعا استرداده، قبول تم الذي اإلجمالً المبلػ تحدٌد بعد إال المتبقى المبلػ دفع ٌتم أن ٌمكن ال

 المالٌة. وزٌر من بقرار الحاجة،  عند األحكام، هذه تطبٌق كٌفٌات توضح

 الفصل الخامس

 ٌنٌن بالضرٌبة والمراقبةدالم التزامات 

 القسم األول

 ٌنٌن بالضرٌبةدلتزامات المإ 

 : التصرٌح بالوجود   -والأ

من بدء عملٌاته، لدى ( ٌوما 30القٌمة المضافة، أن ٌكتتب، خبلل ثبلثٌن ) ٌجب على كل شخص ٌقوم بعملٌات خاضعة للرسم على : 51 المادة
 (5)ارة، ٌذكر فٌه على وجه الخصوص : الذي  تقدمه  اإلد للنموذجمفتشٌة الرسوم على رقم  األعمال التً ٌتبع لها، تصرٌحا مطابقا 

 ؛عنوانها ،شركةبولقبه وعنوانه، وإذا تعلق األمر  اسمه -

 ؛اإلحصابً للمإسسةرقم التعرٌؾ  -

                                                 
 . 2715هي ق.م. لسٌت  37و  2712هي ق.م لسٌت  23و  2779هي ق.م لسٌت   27و 2775هي ق.م لسٌت  37، 2773هي ق.م لسٌت   46، 2771هي ق.م لسٌت  24، 1998هي ق.م لسٌت  37: هعذلت بوىجب الوىاد 57الوادة  (1)

هي ق.م. لسٌت  33. و2715هي ق.م. لسٌت  38و 2712هي ق.م لسٌت  24و  2779هي ق م لسٌت   28و 2776هي ق.م لسٌت   32و هعذلت بوىجب  الوىاد   2775هي ق.م لسٌت   31: هحذحت بوىجب  الوادة  1هكزر  57الوادة  (2)

2717 

 .2778هي ق.م  لسٌت   27:  هحذحت بوىجب  الوادة  2هكزر  57الوادة  (3)

 .2715هي ق.م. لسٌت  39و  2713هي ق.م. لسٌت  8: هحذحت بوىجب الوادة 3هكزر  57الوادة   (4)

 .2772هي ق.م لسٌت  31: هعذلت بوىجب الوادة  51الوادة  (5)
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 ؛على القٌمة المضافةخاضعا للرسم  العملٌات التً تجعلهطبٌعة  -

 ؛موقع المإسسة أو المإسسات التً ٌستؽلها -

 ؛إذا كان ٌنتج بواسطة الؽٌر عنوانه،و وكذلك اسمه المصنع،مإسسات  المإسسة أوموقع  -

 ؛وقع محل أو محبلت البٌع التً ٌملكهـام -

 ؛طبٌعة السلع أو المواد أو األشٌاء التً ٌنتجها أو  ٌتاجر فٌها -

 .6المادة  المذكورة فً إحدى الحاالتعنوان األشخاص الذٌن ٌكون إزابهم فً لقب وعنوان ومقر الشركات، وكذلك اسم و  -

 للمسٌر أو المصادق علٌهوباإلمضاء  األساسً،قانونها  من علٌها،مطابقة ومصادق  ٌرافق التصرٌح بنسخة ٌجب أن ٌخص الشركات،فٌما  :52المادة 
أو مجلس  المساهمٌن الذي    مجلس اإلدارةلمداولة   علٌها،بنسخة مطابقة ومصادق   األساسً، فً القانون امعدم النص علٌهوفً حالة  المدٌر،
 عٌنهما.

حدة منها،  واأن  ٌكتتب لكل   ،وكاالت فعلٌةا  أو عدة  عفرجانب مإسسته الربٌسٌة ، لى : إذا  كان الخاضع  للضرٌبة ٌملك إ53المادة 
 ،  الفرع  أو  الوكالة المعتبرة.اختصاصهابل لدى  المفتشٌة  التً  ٌوجد  بدابرة  تصرٌحا  مماث

 هذا التصرٌح لكل من وحداتها لدى المفتشٌة المختصة إقلٌمٌا. اكتتاب االقتصادٌةوٌتعٌن على المإسسات العمومٌة 

 (1) .ملؽـاة  :54 لمادةا

، أن ٌقدموا قبل   دأو منفر استثنابًها ، فً حالة عرض عالتسلٌات بمختلؾ أنوا بلت الفنٌة، واأللعاب وفٌجب على منظمً الح :  55ة دالما
ة الضرابب ؼٌر المباشرة شٌأو العرض، إلً مفت االجتماعارة، تصرٌحا بطبٌعة المإسسة أو نوع دالعرض األول وعلى نموذج تسلمه لهم اإل

 والرسوم على رقم األعمال، المختصة إقلٌمٌا . 

اط الدراسة أو ش: ٌتعٌن على األشخاص الطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن، الذٌن ال ٌتوفرون على مإسسة مستقرة فً الجزابر، وٌمارسون ن 56ة  دالما 
،  أعبله ار إلٌه شالمد أن ٌكتتبوا التصرٌح بالوجو الخ، لجماعات المحلٌة...ة العامة وارا داإل المساعدة التقنٌة، لحساب المإسسات العمومٌة و

 هر الموالً للتوقٌع على عقد الدراسة أو المساعدة التقنٌة. شخبلل ال

الضرابب ؼٌر المباشرة والرسوم على رقم األعمال، لمكان فرض الضرٌبة،  شاألشخاص، أن ٌبلؽوا مفت ءومن ناحٌة أخرى، ٌجب على هإال 
 هر الذي ٌلً إقامتهم بالجزابر. شة من العقد خبلل الخ، نسباالستبلمعلٌها مرفقة بإشعار  صىفً رسالة مو

 .راجهدرة الموالٌة إلشبؤي حكم إضافً أو تعدٌل للعقد الربٌسً، خبلل األٌام الع شٌجب أن ٌعلم المفت 

روط ش، التً تقوم من الخارج بعملٌات خاضعة للضرٌبة، وفقا للاألجنبٌة، المإسسات   دالتصرٌح بالوجو اللتزاموال  االلتزامال تخضع لهذا 
 السابعة من هذا القانون. دةالمنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من الما

 المحتملة، وفقا لؤلشكال واآلجال نفسها.  اإلضافٌةٌقوم فً محلها، شرٌكها الجزابري الزبون، بإرسال نسخة من العقد الربٌسً والعقود 

 التصرٌح بالتوقف : -ثانٌا  

عن صناعتها أو  ٌجب على كل شخص، أو شركة خاضعة للرسم على القٌمة المضافة، التً تنقطع عن ممارسة مهنتها أو تتنازل :57 المادة 
ش الذي تجارتها، وكذلك التً تصٌر مالكة، أن تقدم خبلل األٌام العشرة التً تلً هذا التوقؾ أو التنازل أو الحٌازة، التصرٌح إلى مكتب التفتٌ

 تلقى التصرٌح المنصوص علٌه أعبله. 

ٌعلن تلقابٌا، مدٌر الضرابب على  التصرٌح،دون أن ٌقدم هذا  للرسم،وعندما ٌتوقؾ مدٌن بالضرٌبة عن ممارسة النشاط الذي ٌجعله خاضعا  
 (2).  ذاتهامحضر معلل، ٌحرره أعوان المصلحة  مستوى الوالٌة، عن التوقؾ عن ممارسة النشاط، وذلك بناء على

لى القٌمة المضافة، أن عهم للرسم عخضو انتهىبله، الذٌن عأ  57لٌهم فً المادة على األشخاص أو الشركات المنصوص ع: ٌجب   58المادة 
 اتهم. على مستوى مصانعهم، أو مخازنهم أو مستودعٌرفقوا تصرٌحهم بجدول مفصل لمخزون البضابع الموجودة فً حوزتهم، 

 (3) .ادة دفع الرسم الخاص بالبضابع الموجودة فً المخزن، والتً تم إدراجهاعلى هإالء األشخاص أو الشركات، إعوٌتعٌن  

 .50ٌها فً المادة لعالة وجود مبلػ زابد، ٌسدد هذا المبلػ إلى ذوي الحقوق، وفق الشروط المنصوص وفً ح 

، أو المشاركة أو التحوٌل فً الشكل القانونً للمإسسة، شرٌطة أن تلتزم االنقسام، أو اإلدماجادة دفع الرسم فً حالة عٌر أنه، ال ٌطالب بإؼ 
 الشركات الجدٌدة بالوفاء بالرسم المطابق، بحسب العملٌات الخاضعة للرسم. 

 مال الذي ٌتبع له المعنٌون باألمر. على رقم األعبله، لدى مكتب مفتشٌة الرسوم عوٌجب أن تكتتب التصرٌحات المشار إلٌها أ 

لٌها فً عمالهم اإلجمالً المصرح به خبلل السنة السابقة، األرقام القصوى المنصوص على المدٌنٌن بالضرٌبة الذٌن لم ٌبلػ رقم أع :  59المادة 
 من السنة الجارٌة.  ٌناٌر  15المقطعٌن الثانً والثالث من المادة الثامنة، أن ٌقدموا تصرٌحا بذلك قبل ٌوم 

 : اصةخال االلتزامات –ثالثا  

على األشخاص الطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن الذٌن ٌقومون بؤعمال خاضعة للرسم على القٌمة المضافة، أن ٌضعوا بصفة جلٌة عند  :60 المادة 
وا ما لم ٌتوفرلوحة تحمل  إسمهم  ولقبهم، أو  عنوان المإسسة  وطبٌعة نشاطهم  ا ربٌسٌــا أو جزبٌا،  مدخل المبنى الذٌن ٌمارسون فٌه  نشاط

 لى وسابل تعرٌؾ أخرى مثل البلفتات. ع

                                                 
 .1996هي ق.م لسٌت  83:  هلغاة بوىجب الوادة 54الوادة  (1)

 .1996هي ق.م  لسٌـت    83  : هعذلت بوىجب  الوادة57الوادة  (2)

 .2712هي ق.م  لسٌـت    25: هعذلت بوىجب  الوادة  58الوادة  (3)
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  عقارٌة:: ٌجب على األشخاص أو الشركات الذٌن ٌنجزون أشؽاال  61 المادة

  التالٌة:أن ٌضعوا بطرٌقة جلٌة أمام كل ورشة بناء ٌمارسون فٌها نشاطهم، وطوال مدة هذا النشاط، معلقة، تبرز المعلومات  - 1

  ؛ولقبهم، أو عنوان شركتهم، وعنوان المقاول العام إسمهم - 

  ؛طبٌعة األشؽال - 

  .سم صاحب المشروعإ - 

مال المقاولة من الباطن، لدى عوا قبل نهاٌة الشهر الذي ٌلً بداٌة أع، فً ممارسة نشاطهم، إلى مقاولٌن من الباطن، أن ٌودٌلجبونندما ع -  2
 ة : ٌلى المعلومات التالعمال والضرابب المباشرة للدابرة التً ٌتبعونها، تصرٌحا ٌحتوي على رقم األعمفتشٌات الرسوم 

  ؛إسمهم ولقبهم أو عنوان الشركة وعنوان المقاولٌن من الباطن - 

  ؛طبٌعة أشؽال المقاولة من الباطن - 

 عنوان ورشة البناء التً ٌعمل فٌها المقاولون من الباطن. - 

 (1) .ة : ملؽا  62المادة  

 :األجنبٌـة الـمؤسسات -رابعـا 

، ٌجب على كل شخص لٌست له إقامة بالجزابر، وٌقوم بؤعمال خاضعة للرسم على  83ناء األشخاص المذكورٌن فً المادة ثباست : 63المادة  
ل بتطبٌق اإلجراءات التً ثهذا المم ل مقٌم بالجزابر لدى اإلدارة المكلفة بتحصٌل هذا الرسم، وٌتعهدثالقٌمة المضافة، أن ٌقوم باعتماد مم

 ٌخضع لها المدٌنون بالضرٌبة، ودفع هذا الرسم فً مكان الشخص المذكور. 

 ، العقوبات المتعلقة به، من قبل الشخص الزبون، لحساب الشخص الذي لٌس له مإسسة فً الجزابر. االقتضاءوإن تعذر ذلك ٌدفع الرسم، وعند  

 : رة الرسمـفوت –خامسا  

ٌتعٌن على كل مدٌن بالرسم على القٌمة المضافة، ٌسلم أمواال أو ٌقدم خدمات إلى مدٌن آخر، أن ٌسلم له فاتورة أو وثٌقة تحل  :  64ادة الم 
 محلها. 

رج دالم ٌمة المضافة المطالب به زٌادة على السعر أوقة متمٌزة، مبلػ الرسم على الصفـب محلها،واتٌر أو الوثابق التً تحل فوٌجب أن تذكر ال
 فً السعر. 

ٌمة قع للرسم على الضة الخاصفٌا عنه، سوا ء أكان له ص، بٌنما هو ؼٌر مدفوع فعبل، مسإوال شخ كل شخص، ٌذكر هذا الرسم ٌعتبر 
 المضافة أم ال. 

لٌهم ع طبقتوإال  المضافـة،ٌمة قللى اعالرسم  فواتٌرهم،ً فأن ٌذكروا  ، الوحٌدة  الضرٌبة الجزافٌةام ـظنابعٌن لتبالرسم، ال نٌنوز للمدٌجال ٌ 
  (2).1  14ً المادةف المنصوص علٌهابات قوالع

 ة:الحسابٌ االلتزامات –سادسا  

ا قدٌد رقم أعماله، وفجأن ٌمسك محاسبة تسمح بت المضافة،ٌمة قاضعة للرسم على الخ وم بعملٌاتقٌتعٌن على كل شخص معنوي ٌ :65المادة  
  بهما.للتشرٌع والتنظٌم المعمول 

ٌمة المضافة وال ٌمسك عادة محاسبة تسمح بتحدٌد رقم أعماله، قعة للرسم على الضوم بعملٌات خاقخص طبٌعً ٌشكل ى ٌتعٌن عل :  66المادة  
ٌد فٌه ٌوما بٌوم، قب التً ٌتبع لها، ٌبلحة الضراصمرقمة وموقع علٌها من قبل مصفحات  ذي أن ٌمسك سجبلت القانونفً هذا د كما هو محد

 عة للضرٌبة وؼٌرها. ض، بٌن العملٌات الخااالقتضاءطب، مبلػ كل عملٌة من عملٌاته، مع التمٌٌز عند شون بٌاض أو د

ء، وعلى البٌع أو الشرا ٌاء المباعة أو إلى العملٌة الخاضعة للضرٌبة، وكذا سعرشٌٌد إلى التارٌخ، والتسمٌة الموجزة لؤلقوٌجب أن ٌشٌر كل ت 
 هر. شدمة فً السجل عند نهاٌة كل قمبلػ العملٌات الم ٌقفلالعموم كل ثمن أو مكافؤة تم قبضها. 

 ،و العملٌات المحققة باإلعفاء أو  تلك التً تمت وفق الشراء باإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافةٌجب أن تعلل عملٌات البٌع أ: 67لمادة ا
بواسطة شهادات ٌمكن تحمٌل نموذجها إلكترونٌا من طرؾ الخاضع للضرٌبة المستفٌد من اإلعفاء أو من شهادة الشراء باإلعفاء من الرسم 

 .على القٌمة المضافة

 المستفٌد لمورده أو لمصالح الجمارك أثناء القٌام بالشراء أو بالعملٌة.                المحملة من طرؾ ُتسلم الشهادة

الممنوحة تلك ا ذمرحلة انتقالٌة و إلى ؼاٌة وضع هذا اإلجراء حٌز التنفٌذ، تسلم المصلحة المسٌرة للملؾ الجبابً شهادات اإلعفاء وكك
 (3)ظرفٌاً.

 (4).ملؽاة :68المادة  

رقمته ووقعت خاصا هم، سجبل تنٌة المدٌنٌن بالرسم، أن ٌمسكوا بالنسبة لكل مإسسة من مإسسافال الحفبلتٌتعٌن على منظمً : 96المادة  
  عرض:أو  حفلةطب، بعد كل شون بٌاض أو د فٌه، ٌقٌد الضرٌبة،ء لحة وعاصعلٌه م

 ة بالمشروبات وبٌع المواد الؽذابٌة أو البضابع أو اللوازم أو األشٌاء، ق، تلك المتعلاالقتضاءة بمداخٌل الدخول، وعند قبلػ اإلٌرادات المتعلم - 

 ..والبرنامج الخبس المبل ابل اإلٌجار وحجرة تؽٌٌرقة مضبوقالم اإلٌرادات -

                                                 
 .2771هي ق.م  لسٌت    29وهلغاة بوىجب الوادة    1996هي ق.م  لسٌت  84:  هعذلت بوىجب الوادة 62الوادة  (1)

 .2777هي ق.م لسٌت  32: هعذلت بوىجب الوادة 64الوادة  (2)

 ..2718هي ق.م. لسٌت  36و 2717هي ق.م. لسٌت  34و 1998هي ق.م  لسٌت   38:  هعذلت  بوىجب  الوىاد  67الوادة  (3)

 .1996هي ق.م  لسٌت    85:  هلغاة  بوىجب  الوادة   68الوادة   (4)
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 هر. شل عند نهاٌة كل قفٌدة فً السجل كل ٌوم وٌقالم ٌجمع مبلػ اإلٌرادات 

 (1)ملؽاة.  :70المادة  

ات الطابع ذبؽض النظر عن األحكام  ٌقوموا،أن  سابقا،  7-2علٌهم فً المادة  المنصوصٌتعٌن على األشخاص أو الشركات  : 71 المادة 
  ٌلً:بما  العام،

رتهم العملٌات المشار إلٌها أعبله، لدى مكتب التسجٌل الذي ٌتبع له شاعتبارا من تارٌخ مبا واحد،هر شمن أجل قدره ض تصرٌح،دٌم قت - 1 
 وكاالتهم.  وكالة من فروعهم أو فرع من، لدى مكتب تسجٌل كل االقتضاءمكان إقامتهم، وعند 

ز فٌد فٌهما ٌوما بٌوم، دون بٌاض وال ققكلهما عن طرٌق التشرٌع المعمول به، وٌشعٌن للطابع، ٌحدد ضأعمدة، ؼٌر خامسك دفترٌن ذي  -  2
 ود المرتبطة بمهنتهم كوسٌطقة عامة، كل العصف، وب ود الناقلة للملكٌةقبٌن سطرٌن، وحسب ترتٌب األرقام كل الحواالت والوعود بالشراء والع

  للعملٌات  المحققة بصفة  مالك.أحد الدفترٌن لعملٌات الوساطة والثانً  صصتهم كمبلك، وٌخصفأو ب

ً، بمن النظام الجبا االستفادةوص علٌه فً قانون الطابع، من أجل صرٌح المنصخاص المشار إلٌهم أعبله، الذٌن قدموا التشعلى األ :72 المادة 
ل هذا الرسم صا لحاقد إعادة البٌع، مبلؽا مطابصء قمون بشراقوالطابع، أن ٌدفعوا عندما ٌ حقوق وصخصانون بقوص علٌه فً هذا الصالمن
 د البٌع. قٌمة المضافة، حٌن تسجٌل عقة على مبلػ هذا الرسم على القى مإقتا حسب سعر البٌع، كتسبٌصفالم

ؼٌر  التحوٌلقوق هذا األجل، بالوفاء بح انقضاءن م هرشن صوعملٌة إعادة البٌع فً أجل مدته سنتٌن، ٌلزم الشاري. فً ؼ وإذا تعذرت 
 ة. قالسابفقرة لل طبقاالمدفوعة بٌقة ة أثناء عملٌة الشراء، بعد طرح التسلصالمح

  فرزها.ٌعاد بٌعها بعد  ًعندما ٌتعلق األمر بؤراض سنوات،وٌمدد األجل من سنتٌن إلى خمس  

ٌد من الوعد، ٌلزم هذا األخٌر فكان محل وعد بالبٌع من جانب واحد، وذلك بمسعى من المست سٌم، مبنىقة أو التبعندما ٌباع بالتجز : 37المادة  
 ،ادة من الوعد بالبٌع، الذي دفعه مشتري كل قسم أو جزءفوعلى سعر التنازل عن اإلست ٌمة المضافة على مبلػ المبٌعاتقبالوفاء بالرسم على ال

 ق التسجٌل. قوٌل لحق من حصة، أي تحاألخٌر بل، ال ٌترتب عن هذه التنازالتقاوبالم

 نــًسم الثاقال 

 حق اإلطالع

 (2) ملؽاة. :74المادة  

  .ملؽاة :75المادة  

 الفصل السادس

 ات التصرٌح والدفعٌفٌك 

 األولالقسم 

 النظام العام 

ات ٌقوم شخص كل على -1: 76 المادة  إلى قابض شهر كل من ٌوما  (20)العشرٌن قبل ٌرسل أن أو ٌسلم أن المضافة، القٌمة على للرسم خاضعة بعمٌل
سٌة إقامته أو مقره ٌوجد الذي الضرابب ات مبلػ فٌه ٌبٌن اختصاصه، كشفا دابرة فً الرٌب  مإسساته خبلل الشهر السابق. مجمل طرؾ من المحققة العمٌل

ٌبة المستحقة الواجب أداإه داع التصرٌح. فً حالة القٌام بعملٌات دفع تتجاوز اآلجال  اإن دفع الضر ها أعبله، ٌمكن أن ال ٌتم بتارٌخ ٌإ المنصوص عٌل
ها فً المادة  ق ؼرامات التؤخر عن الدفع المنصوص عٌل من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة، تحتسب ابتداء من  402المقررة، فإنه ٌتم تطٌب

 (3) ٌه من المفروض واجبة األداء.التارٌخ  الذي كانت ف

ٌبة، الذٌن ال ٌملكون  -  2 داع كشؾ لرقم األعمال لكل واحدة من وحداتسٌرا ؼٌر أنه ٌرخص للمدٌنٌن بالضر ب براهم، لدى قابض الضتحسابٌا مركزا، بٌإ
مٌا. وهذا طبفالمختل  طع األول من هذه المادة. قجال واألشكال المحددة فً المآلا للقة، المختص إقٌل

الذي ٌوجد فً  الضراببجال المحددة، إلى مركز آلسال فً اإرٌام بتسلٌم أو بقب، البٌجب على المدٌنٌن بالضرٌبة، التابعٌة لمراكز الضرا -  3
ة حسب هذا قالوقت، الضرٌبة المستح نفسة، وبتسدٌد، فً نققالمح تٌاا ٌظهر مبلػ العملفٌسٌة، كشبهم أو إقامتهم الررقم اختصاصهرة باد

 الكشؾ. 

  ه.ٌمل ٌلعاألجل ٌإجل إلى أول ٌوم  فإنانونٌة، قطلة عً ٌوم فرٌح تصأجل إٌداع القضى إذا ان - 4

  (4) . اةؽمل :77المادة  

 (5) . .ملؽاة 78: المادة 

 (6).ملؽاة مكرر: 78المادة  

 (7)إلى:الذي ٌتعٌن تسلٌمه أٌضا على حامل معلوماتً  انونلقمن هذا ا 76ص علٌه فً المادة والمنص الكشؾٌجب أن ٌشٌر  :79المادة 

  ؛الذي ٌوجه له صٌلتحدٌد إسم مكتب التح - 

  ؛ًبؾ الجباٌرقم التعر - 

                                                 
 اث الجبائيت(.)تٌتقل  هذٍ األحكام  إلى  قاًىى اإلجزاء  2772هي ق.م لسٌت  277: هلغاة  بوىجب الوادة  77الوادة  (1)

 لجبائيت(.ا)تٌتقل  هذٍ األحكام إلى قاًىى اإلجزاءاث   2772هي ق.م لسٌت   277:  هلغيتاى بوىجب الوادة 75و 74الوادتاى  (2)

ٌت  62: هعذلت بوىجب الوىاد 76الوادة  (3) ٌت  83و 1995هي ق.م لس  .2716هي ق.م. لسٌت  17و. 2773هي ق.م لسٌت    47و 1996هي ق.م لس

 . 2777هي ق.م لسٌت  33: هلغاة  بوىجب الوادة 77الوادة  (4)

ٌت   34و  1995هي ق.م  لسٌت  62و  51:  هعذلت بوىجب الوىاد 78الوادة  (5)  .2717هي ق.م. لسٌت  35وهلغاة بوىجب الوادة  2779هي ق.م لسٌت   29و  2777هي ق. م لس

 .2779هي ق.م لسٌت  37و هلغاة بوىجب الوادة  2777هي ق.م لسٌت  35و هعذلت بوىجب الوادة  2773هي ق.م لسٌت  48:  هحذحت بوىجب الوادة هكزر 78الوادة  (6)

 .2711هي ق.م. لسٌت  35و 2772هي ق.م لسٌت  31:  هعذلت بوىجب الوادتيي 79الوادة  (7)
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  ؛الشهر أو الثبلثً الذي ٌتعلق به - 

  ؛ع للرسمضعنوان الخاو اسم - 

  ؛التً تخول الحق فً الضرٌبة العملٌاتطبٌعة الصناعة أو التجارة أو  - 

ة، فة للضرٌبة بمعدالته مختلضعبٌن األعمال الخا االقتضاء،أو الثبلثً، مع التمٌٌز، عند  ة للرسم المنجزة خبلل الشهرضعمبلػ العملٌات الخا - 
  ؛قـةوق المطابقومعدل أو معدالت فرض الضرٌبة ومبلػ الح

  ؛ابل لبلسترجاعقمبلػ الرسم ال - 

 ابل للترحٌل. قال االعتماد، االقتضاءمبلػ الرسم الواجب دفعه، أو عند  - 

 لٌه. عع قلى البٌان وٌإرخه وٌوعانونا، ق صوكٌله المرخ رٌبة، أوضأن ٌشهد المدٌن بال بجلك، ٌذلى عبلوة عو 

افً صها علٌها قانونا، والمبلػ القٌجوز تطبٌارٌؾ التً ص، ٌجب أن ٌشٌر البٌان إلى المبلػ اإلجمالً للعملٌات، ومبلػ الماالقتضاءوعند  
 فرض الضرٌبة. ل اعتمادهالواجب  للعملٌات

 دم للعون المختص، بٌاناقه أن ٌٌا لم ٌنجز المكلؾ بالضرٌبة، خبلل شهر واحد أٌة عملٌة تخول الحق فً الرسوم على رقم األعمال، فعلذوإ 
   ".ال  شًء "حمل العبلمة ٌ

ه لهذا البٌان عه، حٌن إٌداعالبٌان الذي أود حسبرٌبة، ضام بها المدٌن بالق مال التًعلى األع حقةرٌبة المستضالمبلػ الكلً للع فٌد :  80المادة 
 أو إرساله له. 

 ص علٌها فً المادةووق المثبتة تتطابق مع تلك المنصقٌمة المضافة والحقإن قواعد جبر األسس الخاضعة للرسم على ال مكرر:  80المادة  
 (1)ن قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة.م  324

قابض  لفابدةدا، وإما بواسطة صك، أو حوالة برٌدٌة أو بشكل بطاقة تصدر قـٌستطٌع المدٌن بالضرٌبة، أن ٌدفع ما علٌه، إما ن : 81المادة  
 ب المإهل، وٌرسل إلٌه أو بطرٌق التحوٌل إلى حسابه البرٌدي. بالضرا

 فابدةدر أو ٌظهر لصكا ٌص، واآلجال، وفق الشروط ضراببهدم، لدفع قج، فبإمكان المدٌن بالضرٌبة أن ٌد  10ا كان التحوٌل ٌتعدى مبلػ ذوإ 
 . "الجزابريالمركزي "البنــك تب بٌن السطرٌن عبارة تكً لهذا المحاسب وٌسطر وصالشخ اللقبكر ذون دالمحاسب المعنً باألمر، 

مضمونة  اكتتاباتٌمكن للمدٌنٌن بالضرٌبة الذٌن ٌدفعون الضرٌبة حسب حجم مشترٌاتهم أو مبٌعاتهم أن ٌإدوا الضرٌبة بواسطة التزامات أو 
 المحددة.  اآلجالهر من شهرٌن أو ثبلثة أو أربعة أشقبل 

وم قددة، ٌحالم اآلجالً فع فم الدعدحالة  فًو( % 3/1) ةبً المابثلث ف لقرض وتخفٌض ٌقدردة ابافع دفللرسم  هذا القرضلى عرتب تٌ و 
م والرس عن تحصٌلبل فضلك الدفع وذنهاٌة ٌوم حتى جال آلا هذه، من الٌوم الذي ٌلً ابتداءسب حخٌر تتؤن الع فابدةٌل حصت بمتابعةب ساحالم

 .القرضد بوافونة ومالمض

رار قزٌنة بخرض والقالخاص بٌن المحاسب العمومً الذي وافق على ال التخفٌضتوزٌع كٌفٌات  د التؤخٌر وكذا بد الدٌون وفوابنسب فوا دتحد 
 (2)من الوزٌر المكلؾ بالمالٌة. 

، تدفع الضرٌبة عند نهاٌة كل عرض إلى العون استثنابًرد أو فوكذا لكل عرض من المتنقلةنٌة ففً جمٌع مإسسات العروض ال :  82المادة  
 العرض المذكور.  على أساس بٌان ٌتضمن جمٌع إٌرادات بتحصٌلها،المكلؾ 

 (3)نً االثسم قال

 نظام التصفٌة اآللٌة   -

 من المصدر االقتطاع -

من أو تؤدٌة الخدمات  تسلٌم الموادتؤدٌة الخدمات، عندما تنجز عملٌات  المستفٌد منطرؾ المقتنً أو  وٌدفع منٌصفى الرسم آلٌا  :83المادة  
 الجزابر.مكلؾ بالضرٌبة مقٌم خارج  طرؾ

  (4).الحاجة، بقرار من الوزٌر المكلؾ بالمالٌة عند تحدد كٌفٌات هذه التصفٌة اآللٌة،

عندما ٌقوم المكلؾ بالرسم بإعادة بٌع السلع المنقولة المستعملة وما شابهها وٌسلمها، فإن الرسم ٌصفى من هامش الربح  :مكرر 83المادة 
 المحدد بٌن فارق سعر البٌع المتضمن جمٌع الرسوم وسعر الشراء المتضمن جمٌع الرسوم، على أن ٌتم اقتناء هذه السلع لدى :

 أفراد، -

 للضرٌبة ٌمارسون أنشطة معفاة ؼٌر قابلة للحسم، خاضعٌن -

مستعملٌن خاضعٌن للضرٌبة ٌتنازلون عن سلع ؼٌر قابلة للحسم ألشخاص ؼٌر خاضعٌن للضرٌبة ٌمارسون نشاطا ال ٌخضع لمجال تطبٌق  -
 الرسم على القٌمة المضافة.

 (5)تجار السلع المستعملة الخاضعٌن للضرٌبة وفق نظام هامش الربح. -

                                                 
 .1996لسٌت هي ق.م  86هكزر: هحذحت بوىجب الوادة  87الوادة  (1)

 .1995هي ق.م لسٌت  52: هعذلت بوىجب الوادة 81الوادة  (2)

  .2711هي ق.م لسٌت  36القسن الخاًي: هحذث بوىجب الوادة  (3)

 .2711هي ق.م لسٌت  36و هعاد إحذاحها بوىجب الوادة  2771هي ق.م لسٌت  25: هلغاة بوىجب الوادة  83الوادة  (4)

 .2717هي ق.م. لسٌت   36بوىجب  الوادة  هكزر : هحذحت  83الوادة   (5)
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 (1) .اةؽمل :84ة الماد 

 (1) .اةؽمل :85المادة  

 (1) .اةؽمل :86المادة  

 (1) .ؽاةمل :  87المادة 

فعه د دري، وٌعابـً الجزاضـالرهان الرٌا شبكــاتعو بٌمة المضافة المستحق على العموالت التً ٌحملها باقتطع الرسم على القٌ  :  88المادة
وفً  84من الشروط المحددة فً المادة ض ذلكرها ، وقة الذي ٌتبع له مفب المختلابقابض الضرإلى الخزٌنة من قبل هذه الهٌبة، لدى مكتب 

 (2)أجل العشرٌن ٌوما من الشهر أو الثبلثً الموالً.

 .  51علٌها فً المادة وص صالمن االلتزاماتالرهان من  بابعو شبكات ٌعفى 

 سم الثالثقـال 

 (3) النظام الجزافً

  ملؽاة. :89المادة  

  ملؽاة. :90المادة  

 .ملؽاة :91المادة  

 .ملؽاة :92المادة  

 .ملؽاة :93المادة  

  .ةاملؽ :94المادة  

 .ملؽاة :95المادة  

 .ملؽاة:96المادة  

 .ملؽاة: 97المادة  

 .ملؽاة :98المادة  

 .ملؽاة :99 المادة 

   .ملؽاة :100 المادة 

  ملؽاة.:101 المادة 

 سم الرابعقال 

 األقساط الوقتٌة نظام

أشهر على األقل بؤن  (6لذٌن ٌمارسون نشاطاتهم منذ ستة )ٌن بالضرٌبة الذٌن ٌملكون إقامة دابمة وانٌٌمكن الترخٌص للمد:    102 المادة 
 ٌسددوا الضرٌبة بناء على طلب منهم، طبقا لنظام دفع أقساط مسبقة على الضرٌبة. 

ر هذا األخٌر صالحا للسنة المالٌة بؤكملها، باستثناء حالتً التنازل عن المإسسة أو التوقؾ عن تبوٌجب تقدٌم الطلب قبل أول فبراٌر، وٌع 
 ضمنٌا.  االختٌارالنشاط. وٌجدد هذا 

 على المدٌنٌن بالضرٌبة الذٌن اختاروا نظام األقساط الوقتٌة، القٌام بما ٌلً:  :  103المادة  

، ٌبٌن فٌه، بوضوح، ولكل نسبة رقم أعمال خاضع للضرٌبة ٌساوي الجزء  76 فً المادة إٌداع، كل شهر، التصرٌح المنصوص علٌه -  1
 الثانً عشر لرقم األعمال المحقق خبلل السنة السابقة، 

 الرسوم المطابقة، بعد خصم الرسوم منها القابلة للحسم، المذكورة على فواتٌر المشترٌات أو الخدمات، وذلك نظرا للفارق القانونً،  دفع -  2

أبرٌل من كل سنة، تصرٌح من نسختٌن ٌبٌن فٌه رقم أعماله للسنة السابقة من جهة، ودفع تتمة الضرٌبة الناتجة  20 فً أجل أقصاهإٌداع  -  3
 (4)مقارنة بٌن الحقوق المستحقة فعبل واألقساط المدفوعة، طبقا لؤلحكام الواردة أعبله، إذا اقتضى األمر ذلك. عن ال

فً حالة وجود مبلػ زابد، ٌخصم هذا المبلػ من األقساط، التً تستحق فً وقت الحق، أو ٌرد إلى المدٌن بالضرٌبة، إذا توقؾ خضوعه  
 للضرٌبة. 

مال ٌقل عنظام األقساط الوقتٌة، والذٌن سجلوا، خبلل السداسً األول من السنة، رقم أ اختاروادٌنٌن بالضرٌبة الذٌن ٌمكن للم :  104 المادة
به،  حمال المصرح به أو الواجب التصرٌعلى مراجعة حساب رقم األع ءمال المسجل خبلل السنة السابقة، أن ٌتحصلوا بناعن ثلث رقم األع

 مال المسجل خبلل السداسً األول. عاأللى ضعؾ رقم ع اعتماداوذلك 

ٌح لى المدٌنٌن، القٌام بالتصرعمالهم، خبلل السداسً األول من السنة ٌزٌد من ثلثً الرقم المحقق فً السنة السابقة، فإنه ٌجب عوإذا كان رقم أ 

                                                 
 .2771هي ق.م لسٌت  25: هلغاة بوىجب الوادة 87إلى  84الوىاد هي   (1)

 .1995هي ق.م لسٌت  62:  هعذلت بوىجب الوادة 88الوادة  (2)

 .2777هي ق. م .لسٌت   36( هلغاة  بوىجب  الوادة  171إلى  89القسن  الخالج  ) الوىاد هي  (3)

 .2718هي ق.م. لسٌت  37و 2713هي ق.م لسٌت  9: هعذلت بوىجب الوادتيي 173الوادة  (4)
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  األول. السداسًبلل مال المحقق خعلى أساس ضعؾ رقم األعمالهم المصرح بها، عجوٌلٌة، وتتم مراجعة أرقام أ  25قبل

 القسم الخامس 

 االستٌراد القٌمة المضافة عند على الرسم تحصٌل

 كما تحصل الرسوم والحقوق الجمركٌة.  االستٌرادٌحصل الرسم على القٌمة المضافة عند  : 105 المادة 

 القسم السادس 

 التصدٌـرالقٌمة المضافة عند على  الرسم  تحصٌل 

 ٌحصل الرسم على القٌمة المضافة عند التصدٌر كما تحصل الرسوم والحقوق الجمركٌة.  :106المادة  

 لفصل السابعا

 لمنازعاتقواعد ا

 ألوللقسم اا

 إجراء فرض الضرٌبة تلقائٌا

 (1) ملؽاة. : 107 المادة 

من قانون اإلجراءات  44من المادة  3و 2و 1ٌترتب عن فرض الضرٌبة التلقابً الناتج عن هذا التقٌٌم الوارد فً المقاطع  :108المادة  
٪ منصوص علٌها فً المادة 25على ؼرامة مقدارها  الجبابٌة، إعداد جدول ضرٌبً قابل لبلستحقاق فورا ٌحتوي، فضبل عن الحقوق األصلٌة،

 (2) .من هذا القانون  115

 (3) .ملؽاة :109المادة 

ٌمكن أن تفرض علٌه الضرٌبة بتطبٌق  أعبله،  76ة   بعد األجل المنصوص علٌه فً الماد بٌان رقم أعماله   دعكل مدٌن ٌو :  110المادة  
 .   115دة العقوبات المالٌة المنصوص علٌها فً الما

المدٌن خبلل الفترة محل التقدٌر التلقابً ألسس الضرٌبة  أرتكبهاال ٌخل، فً شًء بحق اإلدارة فً معاٌنة المخالفات التً  :111المادة 
 المستحقة منه بمقتضى محضر. 

 مكرر سم األولقلا 

 مراقبــة التصرٌحات

 (4) ملؽاة. :مكررة   111المادة  

 القسم الثانً 

 معاٌنة المخالفات ومالحقهــا 

لى القٌمة المضافة بكل وسابل اإلثباتات التابعة للقانون العام، أو تعاٌن عٌمكن أن تثبت المخالفات لؤلحكام المتعلقة بالرسم :   112المادة  
الجمارك، أو  لحوان إدارات الضرابب المختلفة، والضرابب المباشرة والتسجٌل ومصاعبواسطة محاضر ٌعدها ضباط الشرطة القضابٌة أو أ

 د الخاصة بكل واحدة من اإلدارة المكلفة بتحصٌل هذا الرسم. عقوا. تبلحق المخالفات وٌحكم فٌها طبقا للاالقتصادٌةقمع الؽش والمخالفات 

 (5) ملؽاة. :  113المادة 

 الثثسم القال

 اتـالعقوب 

 العقوبات الجبائٌة : -أ 

أدناه، ٌعاقب على كل المخالفات لؤلحكام القانونٌة أو النصوص   116و  115مع مراعاة األحكام المنصوص علٌها فً المادتٌن  :  114المادة  
 دج.    2.500و 500 ها بٌنؽالتطبٌقٌة المتعلقة بالرسم على القٌمة المضافة، بؽرامة جبابٌة ٌتراوح مبل التنظٌمٌة

 دج.   5.000إلى  1.000  بـفً حالة استعمال طرق تدلٌسٌة، ٌحدد مبلػ هذه الؽرامة  

دج، دون اإلخبلل   1.000بها ؽ، تطبٌق ؼرامة جبابٌة ٌحدد مبل  60ٌترتب عن عدم وضع لوحات الهوٌة المنصوص علٌها فً المادة 
 الجبابٌة.  االلتزاماتحالة عدم مراعاة  فًبالعقوبات المنصوص علٌها فً هذا القانون والقابلة للتطبٌق 

ها ؽأعبله، تطبق علٌها مصلحة الرسوم على رقم األعمال، ؼرامة جبابٌة ٌتراوح مبل   61ة المنصوص علٌها فً الماد لبللتزاماتكل مخالفة  
 دج.   5.000و  1.000بٌن

 %.   10تطبٌق ؼرامة نسبتها   أعبله،   76ٌترتب عن اإلٌداع المتؤخر لبٌان رقم األعمال المنصوص علٌه فً المادة   :  115المادة 

، بتسوٌة استبلم% بعد قٌام اإلدارة الجبابٌة بإعذار المدٌن بالضرٌبة، عن طرٌق رسالة موصً علٌها مع وصل  25 وترفع هذه الؽرامة إلى 

                                                 
 ) تٌقل هذٍ األحكام إلى  قاًىى  اإلجزاءاث  الجبائيت ( 2772هي ق م  لسٌت   277وهلغاة  بوىجب  الوادة   1996هي ق.م لسٌت  87و  1995هي ق.م.لسٌت  58: هعذلت بوىجب الوادتيي 177الوادة  (1)

 .2716هي ق.م. لسٌت  18 2772هي ق  .م لسٌت  277و 2777هي ق.م لسٌت    46و 1996هي ق.م.لسٌت  88و  1995هي ق.م  لسٌت   59: الوعذلت بوىجب  الوىاد   178الوادة   (2)

 هذٍ  األحكام إلى قاًىى  اإلجزاءاث  الجبائيت(. )تٌقل2772هي ق.م لسٌت  277و هلغاة  بوىجب  الوادة   1998هي ق.م. لسٌت  39: هعذلت بوىجب الوادة 179الوادة  (3)

 )تٌقل هذٍ  األحكام إلى قاًىى  اإلجزاءاث  الجبائيت(. 2772هٌق.م. لسٌت   277و هلغاة بوىجب الوادة    1996هي ق.م.لسٌت   89هكزر: هحذحت بوىجب الوادة  111الوادة  (4)

 ) تٌقل  هذٍ األحكام إلى  قاًىى  اإلجزاءاث  الجبائيت(.  2772هي ق.م لسٌت  277و هلغاة  بوىجب  الوادة   2777 هي ق.م. لسٌت 47:  هعذلت بوىجب الوادة 113الوادة  (5)
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 (1).وضعٌته فً أجل شهر واحد

ٌر كاؾ، أو إذا طبق الخصم فً ؼٌر ؼأن رقم األعمال السنوي المصرح به من طرؾ المدٌن،  التحقٌقإذا تبٌن بعد عملٌة  -أوال :  116المادة 
  اآلتٌة:محله، ٌضاؾ إلى مبلػ الرسوم المتملص منها، النسب 

  ؛دج أو ٌساوٌه  50.000مبلػ  أو تساوي أقلإذا كان مبلػ الرسوم المتملص منها المجموعة فً السنة المالٌة  ،%  10 - 

دج أو   200.000عن مبلػ  ٌساوي وٌقل أودج   50.000فً السنة المالٌة ٌزٌد عن مبلػ  إذا كان مبلػ الرسوم المتملص منها ،%  15 - 
  ؛ٌساوٌه

  ؛دج  200.000إذا كان مبلػ الرسوم المتملص منها فً السنة المالٌة ٌزٌد عن مبلػ  ،%  25 - 

ا   سٌة، تطبق ؼرامة بنسبة ًف حالة استعمال طرق -ثاٌن   .حقوقعلى مجمل ال  %100تدٌل

%  10 نسبة شوش فٌها،ؽأدناه، فً حالة تجاوز مبلػ الرسوم الم   117وعبلوة على ذلك ٌمكن لئلدارة الجبابٌة، أن تطلب تطبٌق أحكام المادة
 (2) .من مبلػ الرسوم المستحقة فعبل

 وبات الجنحٌة :قالع -ب 

ة، وباستعمال  أومن قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة كل من تملص   303ا للمادة قٌعاقب طب : 117المادة   ة أو جزٌب حاول التملص بصفة كٌل
سٌة، من أساس الضرابب أو الحقوق رط  (3)ها أو دفعها . فٌتضع لها أو تصخالرسوم التً ٌ أوق تدٌل

 :  صوجه الخصو علىتدلٌسٌة ماال عانون، تعتبر أقهذا المن  117لتطبٌق أحكام المادة  :118المادة  

سٌما وال  بهامدٌن  وهالذي  المضافة القٌمةسم على علٌها الر ٌنطبقلتً ا الحواصل الػ أوللمبشخص،  من قبل أيأو محاولة إخفاء  إخفاء -1 
  .منها عملٌات البٌع  بدون فاتورة

الرسم على  استرجاعإما على تخفٌض أو تخفٌؾ أو مخالصة، أو  لطلبات ترمً إلى الحصول، إثباتا وثابق خاطبة أو ؼٌر صحٌحة تقدٌم -2 
 .بالضرٌبة المدٌنٌنعلٌها لفابدة بعض  الفبات من  المنصوصمن المزاٌا الجبابٌة  االستفادةالقٌمة  المضافة وإما إلى 

دفتر الٌومً أو  فً الدفتروهمٌة  صحٌحةؼٌر  نقل حسابات السعً إلى أو القٌام بنقل أونقل حسابات  أو للعمل علىلنقل ن قصد ل عاإلؼفا –3 
و ال ٌطبق هذا الحكم إال على مخالفات  محلهمـا. التً تحل   أو الوثابق القانون التجاري، من 10و 9المادتٌن  ا فًمعلٌه الجرد المنصوص

 .المتعلقة بالسنوات المالٌة التً أقفلت حساباتها األصول

 .عمال أو التصرٌح الناقص بهما، عن قصداألاإلؼفال عن التصرٌح بمداخٌل المنقوالت أو رقم  -4

طرق سطة او ذلك بو هو مدٌن به،أو رسم  دون تحصٌل أي ضرٌبة عن الوفاء أو الحٌلولةه عجز إلى تنظٌم المكلؾ بالضرٌبةسعً  - 5 
  .أخرى

 منها، أو جزء األعمال المستحقة على رقم مبلػ الرسوم دفع كلإرادة واضحة للتملص   من  ٌقتضً ضمنا،طرٌقة أو سلوك  عمل أوكل  – 6 
 المودعة.التصرٌحات  ذلك منكما ٌتجلى  تؤجٌل دفعها،أو  

  (4).بابٌةراءات الجاإلجمن قانون  104لمادة وفقا للشروط المنصوص علٌها فً ا 117فً المادة  المشار إلٌهاالمخالفات  تتابع :119المادة  

 ضر من طرؾ األعوان المإهلٌن الذٌن تم التعرض لهم. مح ٌحرر العنؾ،: فً حالة استعمال وسابل   120المادة  

، والمتضمن قانون العقوبات، والقابلة  1996 جوان   8المإرخ فً  156- 66لٌها فً األمر رقمعالمعتدٌن، العقوبات المنصوص  علىوتطبق  
  ؾ العامة. بى ممارسة الوظاعل بالعنؾاص الذٌن ٌعترضون خلى األشعللتطبٌق 

 فضا جماعٌاكانت، ر طرٌقةة ٌبؤ مأو حاول أن ٌنظ نظملى كل من ع، الوطنً باالقتصادالمساس  تطبق العقوبات الرادعة عن:  121 المادة
  للضرٌبة.

 من هذا القانون. 117المنصوص علٌها  فً المادة  ، ٌتعرض  للعقوباتتؤجٌل دفعها أوالضرٌبة  الجمهور على رفض دفعٌحث  كل من 

دج، كل من ٌجعل األعوان المإهلٌن لمعاٌنة المخالفات المتعلقة  10.000و 1.000ٌعاقب بؽرامة جبابٌة ٌتراوح  مبلؽها بٌن  :  122المادة  
 .وظابفهمبالتشرٌع الجبابً، فً وضع  ٌستحٌل علٌهم فٌه أداء و

 دلٌسأهمٌة الت تقدٌرالؽرامة خارجة عن تطبٌق العقوبات األخرى المنصوص علٌها فً النصوص السارٌة المفعول. كلما كان   هوتكون هذ 
  ممكنا.

جماعً على إقرار  اعتراض. وفً حالة وستة أشهربعقوبة الحبس لمدة تتراوح بٌن ستة أٌام  تصدر حكما ٌمكن للمحكمة أن العود،فً حالة  
والمتضمن قانون  1966جوان  8المإرخ فً  156 -66من األمر رقم 418تطبق العقوبات المنصوص علٌها فً المادة  أساس الضرٌبة ،

  .العقوبات

 (5) :  ملؽاة.123المادة  

 (5) اة.ملؽ : 124المادة 

لرسم لٌعتبر أنه حقق مخالفة  قٌمتها،بشؤنه فاتورة قانونٌة و مطابقة لطبٌعة البضابع المتنازل عنها و كمٌتها و  شراء ألتقدمكل  :125المادة  
 .هذا الرسمإزاء  صفة البابع مهما كانت المضافة،القٌمة  على

                                                 
 .2771هي ق.م لسٌت  38و  2777هي ق.م. لسٌت   48و  1995هي ق.م. لسٌت   67:  هعذلت بوىجب الوىاد 115الوادة  (1)

 .2779هي ق.م. لسٌت  31و 2771هي ق.م لسٌت  38و  2777هي ق م لسٌت   49،  1996هي ق.م.لسٌت   97، 1995م لسٌت  هي ق. 59: الوعذلت بوىجب الوىاد 116الوادة  (2)

 . 2775هي ق.م.  لسٌت  33:  هعذلت بوىجب الوادة 117الوادة  (3)

 .2712ق.م لسٌت  هي 26و  2778هي ق.م لسٌت    21و  1998هي ق.م. لسٌت    47: هعذلت  بوىجب  الوىاد  119الوادة   (4)

 ) تٌقل  هذٍ األحكام إلى قاًىى اإلجزاءاث الجبائيت(. 2772هي ق.م لسٌت   277: هلغاتاى بوىجب الوادة 124و  123الوادتاى  (5)
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ا لمشتري، وكذا هذا الرسم على مبلػ ع، بدفصٌا وإما تضامنا مع البابع، إذا كان هذا األخٌر معروفاخالحالة، ٌلزم المشتري، إما ش  هفً مثل هذ 
 . ثانٌا -116دة افً ألم علٌهالمنصوص ا العقوبة

 . الخاصةواص، أو التجار لحاجاتهم خم بها القولى المشترٌات التً ٌعالمادة  ه ق أحكام هذبال تط 

 128هذه المخالفات أنفسهم، مع مراعاة أحكام المادة  مرتكبًتطبق على شركاء مرتكبً المخالفات نفس العقوبات المطبقة على  :  126المادة  
 أدناه.  

جوان عام  8 المإرخ فً 156- 66األمر رقم  من 42 المحددة بموجب المادة حٌسري تعرٌؾ شركاء مرتكبً الجرابم والجن :  127المادة 
 والمتضمن قانون العقوبات، على شركاء مرتكبً المخالفات المشار إلٌها فً الفقرة أعبله.  1966

صحٌحة أي رجل أعمال، أو خبٌر، أو على العموم، أي  ؼٌرإن المساهمة فً إعداد أو استعمال وثابق أو معلومات ٌعتبرها  :  128المادة  
 و تساعدهم على مسكها، ٌعاقب علٌها بؽرامة جبابٌة تحدد بالمبالػ التالٌة : شخص أو شركة تتمثل مهنتها فً مسك حسابات عدة زبابن أ

  ؛دج، على المخالفة األولى المسجلة ضد صاحبها  1.000  - 

  ؛دج، على المخالفة الثانٌة  2.000 - 

 .دج، على المخالفة الثالثة  3.000 - 

دج إلى مبلػ الؽرامة بالنسبة لكل مخالفة جدٌدة، دون حاجة إلى التمٌٌز بٌن المخالفات المرتكبة لدى مكلؾ أو مدٌن   1.000وهكذا بزٌادة 
ن واحد. وعبلوة على ذلك ٌمكن أن تطبق العقوبات المنصوص آ فًواحد، وتلك المرتكبة لدى عدة مكلفٌن أو مدٌنٌن، وإذا تمت بالتتابع أو 

هذا القانون، على المخالفٌن الذٌن تثبت مسإولٌتهم فً إعداد أو المشاركة فً إعداد موازنات وجرود، وحسابات من   117علٌها فً المادة 
 ووثابق خاطبة بمختلؾ أنواعها إلقرار أسس الضرابب والرسوم المستحقة على زبابنهم. 

الصادر بمقتضى الفقرة السابقة، منع مرتكب هذه المخالفات  المعاٌنة بحكم أو عدة أحكام، ٌترتب وجوبا عن الحكمح فً حالة العود أو تعدد الجن 
 لق المإسسة. ؼ، االقتضاءمحاسب، ولو بصفة مسٌر أو مستخدم، وعند أو  من ممارسة مهنة رجل أعمال، أو مستشار جبابً، أو خبٌر

محاسب، ولو بصفة مسٌر أو مستخدم، الصادر : كل مخالفة للمنع من ممارسة مهنة رجل أعمال، مستشار جبابً، أو خبٌر، أو  129المادة  
ضد األشخاص الذٌن أثبتت مسإولٌتهم فً إعداد أو المشاركة فً إعداد موازنات وجرود وحسابات ووثابق خاطبة بمختلؾ أنواعها، لتحدٌد 

 دج.   10.000و   1.000ها بٌن ؽأسس الضرابب والرسوم المستحقة على زبابنهم، ٌعاقب علٌها بؽرامة جزابٌة ٌتراوح مبل

أدناه، مضاعفة العقوبات الجبابٌة منها والجزابٌة، المنصوص علٌها    131ٌترتب وجوبا عن العود، كما هو محدد فً المادة : 130المادة  
 فً نصوص أخرى.  علٌها، وهذا دون اإلخبلل بالعقوبة الخاصة المنصوص االبتدابٌةبالنسبة للمخالفة 

 همرات مبلػ هذ ثابما لثبلدلى الحقوق المهربة، مساوٌة عنه، تكون الؽرامة المستحقة، فً حالة العقوبات الجبابٌة القابلة للتطبٌق أ ؼٌر
  دج. 5.000عن ن تقل أون دالحقوق،  

 أٌام وستة أشهر.ح بٌن ستة ، بالحبس لمدة تتراو116و  114المادتٌن فًٌها عللى المخالفات، المنصوص عحالة العود، ٌعاقب  فً 

 . االبتدابٌةلٌها، بالنسبة للمخالفة عقوبات الحبس المنصوص عؾ عوتضا 

 المادة.   هلٌها فً هذعمن هذا القانون، فً جمٌع الحاالت المنصوص    134المادة فً، وفق الشروط المحددة  ونشرهٌإمر بتعلٌق الحكم  

 فًهذا القانون، ٌرتكب  فًلٌها عود، كل شخص أو شركة صدر ضدها حكم بإحدى العقوبات المنصوص عحالة  فًٌعتبر  :  131المادة  
 لٌها نفس العقوبة. عأجل خمس سنوات بعد الحكم باإلدانة، مخالفة تطبٌق ؼصون 

 والمتضمن قانون،  1966ٌونٌو   8فًالمإرخ  156-66من األمر رقم  53حال من األحوال، أحكام المادة  أي فًال تطبق،  :  132المادة  
لٌها فً عالعقوبات المنصوص  باستثناءلى العقوبات الجزابٌة، عل الجبابً. وٌمكن تطبٌقها الٌها فً المجعلى العقوبات المنصوص عالعقوبات، 

 من هذا القانون.    134وفً المادة   130الخامسة من المادة  الفقرة

 لٌها من أجل ردع المخالفات فً المجال الجبابً، مهما كانت طبٌعتها. عتجمع العقوبات المنصوص  :  133المادة 

لمحكمة أن تؤمر، بالنسبة للمخالفات المصحوبة بعقوبات جزابٌة، بنشر الحكم كامبل أو باختصار فً الجرابد التً تعٌنها لٌمكن  :  134المادة 
  علٌه.لى نفقة المحكوم عتحددها، وذلك  التًوبتعلٌقه فً األماكن 

 ٌلزم األشخاص أو الشركات الذٌن صدر ضدهم حكما لنفس المخالفة، بالدفع المشترك للعقوبات المالٌة الصادرة فً حقهم.  :  135المادة 

لٌها فً هذا القانون، ٌجب أن ع، بدفع الؽرامات المنصوص  هلى مرتكب المخالفة، بمقتضاعإن الحكم أو القرار الذي ٌحكم  :  136 المادة 
 . االقتضاءند عٌتضمن أٌضا، حكما بدفع الحقوق المهربة أو المفقودة 

 155-66وما ٌلٌها من األمر رقم    597هذا القانون، تطبٌق أحكام المادة ًلٌها فعن العقوبات المالٌة المنصوص عٌترتب  :  137المادة 
 البدنً.   باإلكراهات الجزابٌة المتعلقة ءاإلجراوالمتضمن قانون   1966جوان   8المإرخ فً  

 لػ المستحقة بصدد العقوبات والدٌون الجبابٌة. االبدنً بالنسبة لمجموع المب  اإلكراهاإلدانة مدة  ٌحدد الحكم أو قرار 

بعقوبات الحبس المستحقة ندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر خاضع للقانون الخاص، ٌصدر الحكم ع : 138 المادة 
 ٌٌن أو القانونٌن للشركات. عالقابمٌن باإلدارة أو الممثلٌن الشر ضدوٌة التابعة لها، نوالعقوبات الثا

، االعتباريٌٌن وضد الشخص عآن واحد، ضد القابمٌن باإلدارة أو الممثلٌن القانونٌٌن أو الشر فًوٌصدر الحكم بالؽرامات الجزابٌة المستحقة  
 ألمر بالنسبة للؽرامات الجبابٌة القابلة للتطبٌق. وكذا ا

 )*(ملؽاة. :  139المادة 

                                                 
 .2712هي ق.م لسٌت  27: هلغاة بوىجب الوادة 139الوادة  )*(
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 سم الرابعقال

 ة  بالتحصٌــلالخاص تالمنازعا 

 الداخلً:النظام  -أوال  

  ٌلً: كل تؤخٌر ٌسجل فً دفع الرسم على القٌمة المضافة من طرؾ مدٌن بالضرٌبة، وفً كل التزاماته القانونٌة، ٌستحق علٌه ما :  140 المادة 

 عندما ٌحصل الدفع بعد تارٌخ استحقاق الضرٌبة. ،%10 ؼرامة جبابٌة نسبتها - 

عن كل شهر أو جزء من الشهر من التؤخٌر عندما تدفع الضرٌبة بعد الٌوم األول من الشهر الثانً الذي ٌلً شهر  ،% 3إلزام مالً نسبته  -
 .%  25نسبة أقصاها  ،بلهعلٌها أعاستحقاق الضرٌبة، دون أن ٌفوق هذا اإللزام المجموع مع العقوبة الجبابٌة المنصوص 

شرٌطة أن ٌودع  %15 ؼرامة بسبب إٌداع متؤخر، ٌخضع مبلػ الؽرامتٌن إلى نسبة مع%  10عندما تجمع ؼرامة التحصٌل التً نسبتها  -
 (1)التصرٌح وتدفع الرسوم فً أجل أقصاه الٌوم األخٌر من شهر االستحقاق.

 (2) .ملؽاة :  141المادة  

 (3) ملؽاة. :   142المادة  

 (3) .ملؽاة :  143المادة  

تتمتع الخزٌنة، من أجل تحصٌل الرسم على القٌمة المضافة، بامتٌاز على األثاث والمنقوالت التً ٌملكها المدٌن بالضرٌبة مهما  :  144المادة 
قانون الضرابب المباشرة والرسوم  من  380المحدد بمقتضى أحكام المادة  االمتٌازعلى نفس مستوى  االمتٌازكان مكان وجودها. وٌكون هذا 

المإسس بمقتضى هذه المادة على كل العتاد  االمتٌاز، ٌمارس اتفاقٌةهون هما فً آن واحد. وعندما ال توجد رري ممارستالمماثلة، وتج
 من القانون المدنً.   683المستعمل الستؽبلل المحل التجاري، ولو كان هذا العتاد ٌعتبر عقارا، وذلك تطبٌقا للمادة 

أنه، ال ٌسري أجل األربع سنوات  سنوات، اعتبارا من تارٌخ استحقاق الضرٌبة. ؼٌر( 4)مدتها أربع بعد فترة  االمتٌازوال ٌمكن ممارسة هذا  
رح هذه، بالنسبة للمدٌنٌن بالضرٌبة الذٌن أودعوا كشوؾ تكمٌلٌة مسبوقة أم ال بتصرٌح بالوجود، فٌما ٌخص الضرٌبة المتعلقة باألعمال المص

باألعمال  االمتٌازقضابٌة، ٌسري بها، بواسطة هذه الكشوؾ، إال اعتبارا من تارٌخ إٌداع الكشوؾ المذكورة. فً حالة اإلفبلس أو التسوٌة ال
 من تارٌخ تبلٌػ المحضر أو إعداد جدول الضرابب من قبل المصلحة المركزٌة.  اعتباراؼٌر المصرح بها. ال ٌسري هذا األجل، إال 

ة عن األشهر الستة السابقة على مبلػ الضرٌبة الربٌسٌة، زابد العقوبات التؤخٌر المستحق االمتٌازالتسوٌة القضابٌة، ٌسري  فً حالة اإلفبلس أو 
 للحكم التصرٌحً وٌتم التخلً عن كافة الؽرامات. 

المإسس بموجب  االمتٌازقانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة، على  من 401و  287،   385،  383تطبق أحكام المواد :  145المادة  
 من هذا القانون.  144المادة 

ا عندما ٌكون ودٌع أو مدٌن بؤموال واردة من المدٌنٌن بالضرابب، ملزمٌن باالمتثال إلى عدة إنذارات إلى الؽٌر الحابزٌن لؤلموال، ٌصدره 
على التوالً المحاسبون المكلفون بتحصٌل الضرابب المباشرة والرسوم على رقم األعمال، فإنه ٌجب علٌهما فً حالة نقص فً هذه األموال، 

 ها الخاصة. ؽذ اإلنذارات تناسبٌا مع مبالتنفٌ

 من هذا القانون.   151إلى   149، الذي تسري علٌه أحكام المواد باالستٌرادال تطبق أحكام هذه المادة على تحصٌل الرسم الخاص  

والؽرامات الجبابٌة التً ٌإول تحصٌلها إلى مصلحة الضرابب المختلفة، تتمتع  أنواعهامن أجل تحصٌل الضرابب بمختلؾ  :  146المادة 
لى مجموع األموال العقارٌة للمدٌنٌن بالضرٌبة، وتعفى من تسجٌله فً مكتب الرهون، وٌبدأ مفعول هذا الرهن تلقابٌا، عالخزٌنة برهن قانونً 

، إلى محصل الضرٌبة المكلؾ الحواصلالتحصٌل وكشوؾ  اول وسنداتاء الضرٌبة، لجدعو لحاإلرسال من طرؾ مصاخ تبارا من تارٌعإ
 بتحصٌلها. 

 ون أن تقدم له شهادة إبراء الذمة من الضرابب، محررة باسم المدٌن بالضرٌبة.دبمبلػ،  االلتزامال ٌحق لمحافظ الرهون القٌام بتسجٌل، من أجل  

 (4).ملؽاة :   147المادة   

، التً الؽرامات الجبابٌة الموافقة، على الرسم على القٌمة المضافة واإلجراءات الجبابٌةمن قانون   94تطبق أحكام المادة  : 148 المادة  
 (5)أصبحت ؼٌر قابلة للتحصٌل.

 والتصدٌر: االستٌرادالنظام عند  -ثانٌا  

والتصدٌر، بكل طرق الثبات الواردة فً القانون  االستٌرادند على القٌمة المضافة، عتثبت المخالفات لؤلحكام المتعلقة بالرسم  :  149المادة 
وان إدارات الجمارك، أو الضرابب المختلفة، أو الضرابب عالقضابٌة أو أ ةالشرطالعام، أو ٌتم معاٌنتها بواسطة محاضر ٌحررها ضباط 

 . االقتصادٌةالمباشرة، أو التسجٌل، أو قمع الؽش والمخالفات 

لى القٌمة المضافة، وتجري على المخالفات لؤلحكام المتعلقة بالرسم ع وعقوباتوالتصدٌر، تطبق  االستٌراد: فً مجال   150 المادة 
لى الهٌبات المختصة وتصدر أحكام فٌها، كما فً مجال المخالفات الجمركٌة، من قبل المحاكم المختصة فً هذا عالمبلحقات، وتحال القضاٌا 

 المجال. 

                                                 
 .1996هي ق.م لسٌت  91: هعذلت بوىجب الوادة 147الوادة  (1)

 .2712هي ق.م لسٌت  27و هلغاة بوىجب الوادة  2779هي ق.م لسٌت  32:  هعذلت بوىجب الوادة 141لوادة  (2)

 )تٌقل هذٍ األحكام  إلى  قاًىى  اإلجزاءاث  الجبائيت(. 2772هي ق.م لسٌت  277: هلغيتاى بوىجب الوادة 143و 142الوادتاى  (3)

 ) تٌقل هذٍ األحكام  إلى  قاًىى  لإلجزاءاث  الجبائيت(. 2772ق.م لسٌت  هي 277: هلغاة بوىجب الوادة 147الوادة  (4)

 . 2712هي ق.م لسٌت  28: هعذلت بوىجب الوادة 148الوادة  (5)
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ند تصدٌر بضابع مخالصة لعقود تعهد عش، أو التصرٌحات الخاطبة، أو الطرق التدلٌسٌة الرامٌة إلى الحصول، ؽلى العٌعاقب  :  151المادة 
ها ثبلث مرات ؽن التصدٌر المحقق فعبل، بؽرامة ٌساوي مبلعن ذلك الذي ٌنبؽً أن ٌترتب عر مستحق أو ٌزٌد ؼٌلى قٌد مبلػ عمضمونة، 
 بطال المبلػ المقٌد المذكور. إذلك دون اإلخبلل بٌر المستحق، وؼمبلػ القٌد 

هذا  من  151و  150والرهون على الحاالت المنصوص علٌها فً المادتٌن باالمتٌازاتتطبق أحكام التشرٌع الجمركً المتعلقة  :  152المادة 
 القانون. 

 الفصل الثامن

  التقادم

 القسم األول

 اإلدارةعمل 

 (1).ملؽاة  :153المادة  

 (2)ملؽاة. : 154 المادة 

 (2).ملؽاة :  155المادة 

 (2).ملؽاة : 156 المادة  

 انًثسم القال

 الحقــوقع جارتدعوى اس 

 (2)ملؽاة. :157المادة  

   (2)ملؽاة. :  158المادة  

 (2)ملؽاة. :159 المادة 

 (3).اةملؽ :160المادة  

 الفصل التاسع 

 توزٌع حصٌلة الرسم علً القٌمة المضافة 

 الرسم على القٌمة.المضافة كما ٌؤتً :ٌوزع ناتج : 161المادة 

 :  بالنسبة للعملٌات المحققة فً الداخل -1 

 %، لفابدة مٌزانٌة الدولة؛   75 - 

 % لفابدة البلدٌات مباشرة؛ 10 - 

 % لفابدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلٌة.  15 - 

بالنسبة للعملٌات المنجزة من قبل المإسسات التابعة الختصاص مدٌرٌة المإسسات الكبرى، تدفع حصة البلدٌات إلى صندوق التضامن   
 والضمان للجماعات المحلٌة. 

  بالنسبة للعملٌات المحققة عند االستٌراد : - 2 

 %، لفابدة مٌزانٌة الدولة؛    85 - 

ن والضمان للجماعات المحلٌة.، وتوزع الحصة المخصصة للصندوق المشترك للجماعات المحلٌة، بٌن %، لفابدة صندوق التضام 15-  
 الجماعات اإلقلٌمٌة حسب ضوابط ومعاٌٌر التوزٌع المحددة عن طرٌق التنظٌم. 

الضمان للجماعات المحلٌة بالنسبة للعملٌات التً تنجزها المكاتب الجمركٌة الحدودٌة البرٌة، تخصص الحصة العابدة لصندوق التضامن و
  (4)  مباشرة للبلدٌات التً ٌقع فٌها المكتب.

 الجزء الثانً 

 رسوم خاصة 

 (5) الفصل األول

 ٌة والتأمٌناتالرسم على العملٌات المصرف 

 ملؽاة.  :  162المادة  

 : ملؽاة.  163المادة 

                                                 
 )تٌقل هذٍ  األحكام إلى قاًىى  اإلجزاءاث  الجبائيت(. 2772هي ق.م لسٌت  277:  هلغاة بوىجب الوادة  153الوادة  (1)

 .2779هي ق.م لسٌت  33: هلغاة بوىجب الوادة 159إلي  154 الوىاد هي (2)

 )تٌتقل  هذٍ  األحكام على  قاًىى  اإلجزاءاث الجبائيت(.  2772هي ق.م  لسٌت    277:  هلغاة  بوىجب   الوادة  167الوادة  (3)

 .2717هي ق.م. لسٌت  37و 2776هي ق.م.ث لسٌت  17و  2777هي ق.م لسٌت  57،  1997هي ق.م لسٌت  55، 1995هي ق.م لسٌت  61:  هعذلت بوىجب الوىاد 161الوادة   (4)

 .1995هي ق.م لسٌت   57:  هلغاة بوىجب الوادة   175إلى   162الوىاد هي  (5)
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 : ملؽاة.  164المادة 

 ملؽاة. :  165المادة 

 : ملؽاة.  166لمادة ا

 : ملؽاة.  167المادة 

 : ملؽاة.  168المادة 

 : ملؽاة.   169 المادة

 : ملؽاة.   170المادة 

 : ملؽاة.   171لمادة ا

 : ملؽاة.   172 المادة

 : ملؽاة.  173المادة 

 : ملؽاة.  174المادة 

 ملؽاة  : 175المادة 

 لجزء الثالثا

   ةأحكام مختلف

 لفصل األولا

 ةانتقالٌم اأحك

 .1992من أول  أبرٌل  سنة  ابتداء:  تطبق األحكام  المشار إلٌها أعبله،   176المادة 

 ابتداءالمتضمن  قانون الرسوم  على رقم األعمال و النصوص البلحقة المتخذة لتطبٌقه،   1976دٌسمبر  9المإرخ فً  102- 76األمر رقم 
  من نفس  التارٌخ  تستبدل المرجع  فً النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المعمول بها  حالٌا، المتعلق بالرسم الوحٌد اإلجمالً عند اإلنتاج

 الوحٌد اإلجمالً على تؤدٌة الخدمات، ذلك المتعلق بالرسم على القٌمة المضافة  أو الرسم  الخاص.والرسم 

 من ٌوم  أول ابتداءمن طرؾ المدٌنٌن بالضرٌبة،  أعبله،  المبالػ المقبوضة  15، و خبلفا ألحكام المادة انتقالٌةخضع، بصفة ت: 177المادة  
كدفع مقابل أشؽال عقارٌة أو خدمات محققة كلٌا، وتم تحرٌر فاتوراتها قبل هذا  التارٌخ، إلى معدالت الرسم الوحٌد  ،1992سنة  أبـرٌل

 أو الخدمات. األشؽالتؤدٌة الخدمات، الجاري بها العمل عند تارٌخ تنفٌذ هذه   لىرسم الوحٌد  اإلجمالً عاإلجمالً عند اإلنتاج أو ال

ٌجب على المدٌنٌن بالضرٌبة، المعنٌٌن باألحكام المذكورة أعبله،  والذٌن ٌتم الحدث المنشا للضرٌبة بالنسبة لهم، عن طرٌق القبض، أن 
 31لؽاٌة ٌنٌن إلى المصلحة المحلٌة  للرسوم على رقم األعمال التابعٌن لها، قابمة بؤسماء الزبابن المد 1992أبرٌل سنة  30ٌقدموا  قبل تارٌخ 

مع التوضٌح  بالنسبة  لكل واحد منهم  مقدار المبالػ المستحقة علٌه  بالنسبة لؤلعمال الخاضعة لمختلؾ معدالت الرسم الوحٌد  1992مارس 
 وحٌد اإلجمالً على تؤدٌة  الخدمات.اإلجمالً عند اإلنتاج والرسم ال

 سٌتم دفعه عند كل قبض للمبالػ المستحقة. المدٌنٌن، للزبابن الرسم المستحق بالنسبة

 الخاضعٌن للرسم على القٌمة المضافة،  بخصم  من الرسم  المستحق على عملٌاتهم  الخاصة للضرٌبة: ٌرخص لؤلشخاص :178المادة 

اإلنتاج الذي أثـقل مخزونات المنتوجات واألشٌاء والبضابع ووسابل التؽلٌؾ التً تعطً حق الخصم عند تارٌخ  الرسم  الوحٌد اإلجمالً عند-أ
 .1992مارس  31

 قرض الرسم الوارد فً التصرٌح برقم األعمال للفترة األخٌرة لئلخضاع إلى الرسم الوحٌد اإلجمالً عند اإلنتاج. -ب

، الجرد 1992أبرٌل سنة  30رسوم على رقم  األعمال، التابعون لها، قبل تارٌخ للى المصلحة المحلٌة ٌلزم األشخاص المعنٌون، بؤن ٌقدموا إل
 والمواد المعنٌة وهذا ضمن الشروط التً تحدد عن طرٌق التنظٌم.بالمنتوجات المتعلق 
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 األحكام الجبائٌة غٌر المقننة
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 فهرس 

 

 

 موضوع الحكم

 المراجع

 المواد قانون المالٌة سنة

و  1990دٌسمبر سنة  31مإرخ فً  36-90قانون رقم 
 .1991المتضمن قانون المالٌة لسنة 

 1991ق.م./

 

76-86 

 

 1992دٌسمبر سنة  11المإرخ فً  04-92قانون رقم 
 .1992المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 57-56 1992ق.م.ت/ 

ٌناٌر سنة  15المإرخ فً   01-93مرسوم تشرٌعً رقم 
 .1993المتضمن قانون المالٌة لسنة  1993

 86-84 1993ق.م./

دٌسمبر   29المإرخ فً  18-93مرسوم تشرٌعً رقم 
 .1994المتضمن قانون المالٌة لسنة  1993سنة 

 1994ق.م./

 

94-99-100-
103 

 1995دٌسمبر سنة  30المإرخ فً    95-27أمر رقم 
 .1996المتضمن قانون المالٌة لسنة 

 1996ق.م./

 

111 

 

 1997دٌسمبر  سنة  31المإرخ فً   02-97قانون رقم 
 .1998المتضمن قانون المالٌة لسنة 

 1998ق.م./

 

43-45-46-69-
71 

 2000دٌسمبر  سنة  23مإرخ فً 06-2000قانون رقم 
 .2001متضمن قانون المالٌة لسنة 

 2001ق.م./

 

38 

 

 2001دٌسمبر  22المإرخ فً  21-01قانون رقم 
 2002والمتضمن قانون المالٌة لسنة 

 2002ق.م./

 

 

35-36-37-38 

 

 

 2002دٌسمبر سنة  24المإرخ فً  11 - 02قانون رقم 
 .2003المتضمن قانون المالٌة لسنة 

 2003ق.م./

 

65 

 

 2003دٌسمبر سنة  28المإرخ فً  22 - 03رقم  قانون
 2004المتضمن قانون المالٌة لسنة 

 2004ق.م./

 

52 

 

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

 47 2006ق.م./

 

  ٌتضمن 2006جوٌلٌة  15مإرخ فً  04-06أمر رقم 
 2006 لسنة قانون المالٌة التكمٌلً

 2006ق.م.ت/

 

17 

 

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

 2007ق.م./

 

55 

 

 2007جوٌلٌة   سنة  24المإرخ فً   03-07قانون رقم 
 .2007المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 2007ق.م.ت/

 

7 

 

 2008سنة  جوٌلٌة 24المإرخ فً   02-08قانون رقم 
 .2008المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 2008ق.م.ت/

 

24-28-29-30-
31-32-46 

 2009جوٌلٌة سنة  22المإرخ فً  01-09قانون رقم 
 .2009المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 2009ق.م.ت/

 

24-37-40-42-
44-72 

 2009دٌسمبر  سنة  30فً  المإرخ  09-09قانون رقم 
 .2010المتضمن قانون المالٌة لسنة 

 2010ق.م./

 

31 

 

و  2010ؼشت  26المإرخ فً  10-01أمر رقم 
 .2010المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 2010ق.م.ت/

 

23-32 
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  1432  عام  محرم  23  فً  مإرخ 13-10رقم   قانون
قانون المالٌة  نمضتملا 2010 سنة  دٌسمبر  29  الموافق
2011   

  64-63 2011/ق.م 

 1432  عام شعبان  16  فً  مإرخ  11 - 11  رقم  قانون
  المالٌة  قانون  ٌتضمن   ،2011سنة  ٌولٌو  18  الموافق 

 .2011التكمٌلً لسنة 

 2011ق.م.ت/

 

 

14 

 

 

  1433عام  صفر  4فً   مإرخ 11 - 16  رقم  قانون
 المالٌة  قانون  ٌتضمن    ،2011سنة   دٌسمبر 28  الموافق

 .2012لسنة 

 2012ق.م/

 

50-52-73-74 

 

 1434عام  صفر  12فً   مإرخ 12-12  رقم  قانون
 المالٌة  قانون  ٌتضمن    ،2012سنة   دٌسمبر 30  الموافق

 .2013لسنة 

 2013ق.م/

 

22-36-38-39-
44-45 

 

صفر  عام    27مإرخ  فً    13 - 08  قانون  رقم
،  ٌتضمن  2013دٌسمبر  سنة   30الموافق     1435

 .2014قانون  المالٌة  لسنة  

 

 2014ق.م/

 

21-31-42-43-
63-64 

 

  1436ربٌع  األول  عام    8مإرخ  10 - 14قانون رقم  
، ٌتضمن قانون المالٌة 2014دٌسمبر سنة  30الموافق 

 .2015لسنة 

 2015ق.م/

 

 

72-74-76 

 

 

 2015جوٌلٌة   22المإرخ فً  01-15أمر رقم 
 .2015المتضمن لقانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 2015ق.م.ت/

 

 

64-71 

 

 

 2015دٌسمبر  30المإرخ فً  18-15قانون رقم 
 .2016المتضمن لقانون المالٌة لسنة 

 2016ق.م./

 

41-52-68-69  

  1437ربٌع األول عام  28مإرخ  14 -16قانون رقم 
، ٌتضمن قانون المالٌة 2016دٌسمبر سنة  28الموافق 

 .2017لسنة 

 

 

 217ق.م./

 

 

65-67-68-70-
71-72-73-74-
87-105-110- 

114 

  1439ربٌع الثانً عام  8مإرخ  11  -17قانون رقم  
، ٌتضمن قانون المالٌة 2017دٌسمبر سنة  27الموافق 

 .2018لسنة 

 2018ق. م. /

 

 

59 – 72-73-
74-75  

 

 ٌتضمن ،2018جوٌلٌة  11فً مإرخ  13-18رقم  قانون
 2018  لسنة التكمٌلً المالٌة قانون

 4 2018ق. م.ت /

 ،2018سنة دٌسمبر 27فً مإرخ  18-18رقم  قانون
 .2019  لسنة المالٌة قانون ٌتضمن

 42-37 2019ق.م /
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 1991المتضمن قانون المالٌة لسنة  1990سنة  دٌسمبر 31المؤرخ فً   36-90قانون رقم 

: ٌعفى العتاد و األجزاء والقطع والمإلفات والدورٌات والمخطوطات والوثابق والمواد واللوازم التً تستوردها أو تقتنٌها بالداخل  76المادة 
 المكتبة الوطنٌة الجزابرٌة ومركز األرشٌؾ الوطنً ومكتبات الجامعات، من جمٌع الحقوق والرسوم ومن إجراءات التجارة الخارجٌة.

و تحرر كما  1989المتضمن قانون المالٌة لسنة  1988دٌسمبر سنة  31المإرخ فً  33-88من القانون رقم  55المادة : تتم  86المادة 
 ٌلً: 

الطبٌة المتنقلة و العتاد و التجهٌزات التً تقتنٌها االتحادٌة الوطنٌة للمتبرعٌن : تعفى من الحقوق و الرسوم عند استٌراد السٌارات   55المادة " 
 رتبطة بنشاطاتها."بالدم الم

  

 1992المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  1991دٌسمبر سنة  11المؤرخ فً   04-92قانون رقم 

: إن اإلعفاء الجبابً المقرر لفابدة النشاطات المعلن عن أولوٌتها ضمن المخططات التنموٌة  السنوٌة و المتعددة السنوات ال ٌمنح إال  56المادة 
 ( سنوات ابتداء من تارٌخ نشر القانون المتضمن المخطط التنموي السنوي05إذا تم إنشاء هذه النشاطات و شرع بالعمل فٌها خبلل خمس )

 السنوات.المتعدد و

 تجاوزا لهذه المدة، فإن الخاضعٌن للضرٌبة المعنٌٌن باألمر ال ٌمكنهم االستفادة من هذه اإلعفاءات .

استفادوا من اإلعفاء من الرسم الوحٌد اإلجمالً عند اإلنتاج فً إطار إنجاز  لذٌنا: ٌستمر الخاضعون للرسم على القٌمة المضافة و  57المادة 
، فً االستفادة من ذلك 1992استثمارات داخلة فً تحقٌق عملٌات خاضعة للضرٌبة تحت ظل التشرٌعات الجبابٌة السابقة ألول أبرٌل سنة 

 اإلعفاء حتى نهاٌة تلك االستثمارات.

 

 1993المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  1993ٌناٌر سنة  15ؤرخ فً الم  01-93مرسوم تشرٌعً رقم 

ٌمكن لعملٌات االستثمار أن تستفٌد من النظام الجبابً األكثر مبلبمة فٌما ٌتعلق بالحقوق الجمركٌة و الرسوم على القٌمة المضافة،  : 84المادة 
 ( سنوات مالٌة ابتداء من إصدار قانون المالٌة المعدل للنظام الجبابً األول .04فً حالة تؽٌر التشرٌع و ذلك فً مدة أربع )

 أن ٌعبر شكلٌا عن اختٌاره. األجنبًالوطنً أو ٌجب على المتعامل 

، المتعلقة باإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة و التً تستفٌد منه البعثات 1993من قانون المالٌة لسنة  65: أحكام المادة  86المادة 
حدة الموجودة بالجزابر تطبق ابتداء من أول أبرٌل سنة الدبلوماسٌة و القنصلٌة فً إطار احترام مبدأ المعاملة بالمثل و كذا تمثٌلٌات األمم المت

1992. 

 

 1994المتضمن قانون المالٌة لسنة  1993سنة  دٌسمبر 29المؤرخ فً    18-93مرسوم تشرٌعً رقم 

و  1991و المتضمن قانون المالٌة لسنة  1990دٌسمبر سنة  31المإرخ فً  36-90من القانون رقم  65تعدل أحكام المادة  : 94المادة 
 تحرر كما ٌلً : 

دٌسمبر  09المإرخ فً  102-76ٌإسس قانون و ٌسمى "قانون الرسوم على رقم األعمال " تلؽً أحكامه أحكام األمر رقم  : 65" المادة 
 متضمن قانون الرسوم على رقم األعمال.و ال 1976سنة 

 و ٌشمل الرسم على القٌمة المضافة و الرسم الداخلً على االستهبلك و الرسم على عملٌات البنوك و التؤمٌنات.

 قابمتها و نسب تطبٌقها بنص تنظٌمً.  د: ٌحدث لفابدة مٌزانٌة الدولة رسم خاص إضافً ٌطبق على المنتوجات التً تحد 99المادة 

من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة، ترتٌب  256ٌطبق حتى تارٌخ نشر النص التنظٌمً المنصوص علٌه فً المادة : 100المادة 
 –الباب الفرعً األول  –الضرابب المحصلة لفابدة البلدٌات دون سواها  "البلدٌات حسب المناطق و المناطق الفرعٌة الملحق فً الباب الخامس

 العقاري " من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة. الرسم

تستفٌد من اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة، عملٌات شراء تجهٌزات فً شكل كراء مالً ٌخصص لتحقٌق عملٌات  :103المادة 
ة حدٌثة النشؤة و مصرح بؤولوٌتها مخطط خاضعة للرسم على القٌمة المضافة، إذا قام بهذه العملٌات متعاملون اقتصادٌون ٌمارسون أنشط

 التنمٌة السنوي أو المتعدد السنوات.

 1996المتضمن قانون المالٌة  لسنة  1995دٌسمبر سنة  30المؤرخ فً   27-95األمر رقم 

ون المالٌة لسنة المتضمن قان 1993دٌسمبر سنة  29المإرخ فً    18-93من المرسوم التشرٌعً رقم  99تعدل أحكام المادة  :111المادة 
 و تحرر كما ٌؤتً:1994

ة فً الجدول المبٌن طبقالمنسب القابمتها و  دلتً تحدا المحلٌة الصنع أو المستوردة  : ٌإسس رسم خاص إضافً ٌطبق على المواد 99"المادة 
 فً ملحق هذه المادة.

 ٌخصص ناتج هذا الرسم كما ٌؤتً :

 ، لصالح المٌزانٌة العامة للدولة؛% 75 -

 ، لصالح الصندوق الخاص لترقٌة الصادرات؛% 10 -
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 ، لصالح الصندوق الوطنً للبحث العلمً و التطور التكنولوجً.15% -

 ال ٌخضع الرسم الخاص اإلضافً لقواعد اإلعفاء المطبقة فً مجال حقوق الجمارك و الرسوم على القٌمة المضافة على السٌارات التً ٌشترٌها
 الخواص.

 من اإلعفاء من الرسم النوعً اإلضافً السٌارات التً ٌشترٌها :ؼٌر أنه تستفٌد 

 معطوبو حرب التحرٌر الوطنً؛ -

 أبناء الشهداء؛ -

 األشخاص المدنٌون المصابون بالشلل أو اللذٌن بتر أحد عضوٌهم السفلٌٌن أو كلٌهما. -

 1998المتضمن قانون المالٌة لسنة  1997دٌسمبر سنة  31المؤرخ فً  02-97مرسوم تشرٌعً رقم   

: تعفى من الرسم على القٌمة المضافة ؛ التحؾ الفنٌة و اللوحات والنحت و المنتجات الفنٌة بصفة عامة و كل التحؾ من التراث 43المادة 
المستورد من طرؾ المتاحؾ الوطنٌة فً إطار استرجاع التراث الثقافً الوطنً الموجود فً الخارج، عندما تكون هذه األخٌرة الثقافً الوطنً 

 موجهة إلى إثراء المجموعات المتحفٌة.

، إلى 1997نة المتضمن قانون المالٌة  لس 1996دٌسمبر سنة  30المإرخ فً  31-96األمر رقم  من  49المادة توسٌع أحكام  : 45المادة 
 أحكام قانون الرسوم على رقم األعمال. 

بؽض النظر عن كل حكم مخالؾ: تمنح االستفادة من اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة بالنسبة القتناء التجهٌزات الخاصة و  :46المادة 
ٌازات الجبابٌة المنصوص علٌها فً إطار المرسوم الخدمات عندما ٌقوم بها متعاملون اقتصادٌون ٌمارسون نشاطا قببل لبلستفادة من االمت

دٌسمبر  30المإرخ فً   31-96والمتعلق بترقٌة االستثمار وأحكام األمر رقم  1993أكتوبر سنة  05المإرخ فً   12-93التشرٌعً ر قم 
 لصالح المستثمرٌن الصؽار. 1997المتضمن قانون المالٌة  لسنة  1996سنة 

بالنسبة  3سم 2.000و التً ال تفوق سعة أسطوانتها  03-37السٌاحٌة المذكورة فً الوضعٌة التعرٌفٌة رقم  تخضع السٌارات: 69المادة 
بالنسبة لسٌارات ذات محرك بمكبس وإٌقاد بشرارة )دٌازال( إلى حقوق  3سم 2.500لسٌارات ذات محرك بمكبس وإٌقاد بشرارة )بنزٌن( و

 .% 14سم على القٌمة المضافة وإلى المعدل المخفض للر  %15جمركٌة بمعدل 

 ٌعدل قانون الرسوم على رقم األعمال، وكذا التعرٌفة الجمركٌة بهذه المناسبة.

و الواردات التً ٌقوم بها متحؾ السٌنما الوطنً الجزابري لصالحه، للمنتوجات و  تعفى من جمٌع الحقوق و الرسوم، االقتناءات: 71المادة 
 التجهٌزات الواردة فً الجدول التالً :

 

 تعٌٌن المنتوجات رقم  وضعٌة التعرٌفة

06-37 
 

11-49 

 

10-90 

األفبلم السٌنماتوؼرافٌة، المطبوعة و المستخرجة، تحتوي أو ال تحتوي على الصوت  -
 فقط.

 المطبوعات األخرى، بما فً ذلك الصور، الطابعات والصور الشمسٌة. -

أجهزة ومعدات مخابر الصور أو السٌنماتوؼرافٌة )بما فً ذلك أجهزة البث أو إنشاء  -
أثار الدارات على المساحات الحساسة للموارد شبه ناقلة للكهرباء( ؼٌر المذكورة فً 

 هذا الفصل، نٌجاتو سكوب، شاشات البث. 

 2001لسنة المتضمن قانون المالٌة  ،2000دٌسمبر سنة  23المؤرخ فً   06-2000انون رقم ق

والمتضمن قانون المالٌة  1999دٌسمبر   23من قانون المالٌة المإرخ فً  49و 48، 18، 11، 10، 9 ،5تلؽى أحكام المواد :  38المادة 
من  116و  115قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة  و المادتٌن من  402و  215، 193، 192، 134المعدلة للمواد  2000لسنة 

 قانون الرسوم على رقم األعمال.

 

 2002والمتضمن قانون المالٌة لسنة  2001دٌسمبر  22المؤرخ فً  21-01قانون رقم 

على عدم تقدٌم رقم التعرٌؾ اإلحصابً أو : دون اإلخبلل بالعقوبات المنصوص علٌها فً التشرٌع الجبابً المعمول به، ٌترتب 35المادة 
 التصرٌح بمعلومات خاطبة تعلٌق :

 تسلٌم مختلؾ شهادات اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة، -

مكرر من قانون الضرابب المباشرة  219و  1 - 219التخفٌضات المنصوص علٌها فً المادتٌن  -تسلٌم مستخرجات من جدول الضرابب،  -
 اثلة،والرسوم المم

 منح تؤجٌبلت قانونٌة عن دفع الحقوق والرسوم -

 اكتتاب استحققات للدفع. -
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ج عن كل رزمة أو علبة أو .د 2550: ٌإسس رسم إضافً على المواد التبؽٌة الموضوعة لئلستهبلك فً الجزابر، ٌحدد مبلؽه بـ  36المادة 
 كٌس.

 لمطبقة على الرسم الداخلً على اإلستهبلك.ٌحصل الرسم اإلضافً على المواد التبؽٌة حسب نفس الشروط ا

 ٌدفع ناتج الرسم المطبق على المواد التبؽٌة إلى الصندوق الخاص باإلستعجاالت ونشاطات العبلجات الطبٌة.

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذا الحكم، عند الحاجة ، عن طرٌق التنظٌم.

 - 91ٌسترجع الرسم على القٌمة المضافة المطبقة على عملٌات الحفاظ على أمبلك الوقؾ وبنابها، كما هً محددة فً القانون رقم  : 37المادة 
 .، والمتعلق باألوقاؾ، المعدل والمتمم.تحدد شروط وكٌفٌات استرجاع هذا الرسم عن طرٌق التنظٌم1991إبرٌل سنة  27المإرخ فً  10

 لكل لتر من البنزٌن "الممتاز" و"العادي" بالرصاص .( دج1م على الوقود تحدد تعرٌفته بدٌنار واحد ): ٌإسس رس 38المادة  

 ٌوزع ناتج الرسم على الوقود كما ٌؤتً :.ٌقتطع الرسم على وٌحصل كما هو الحال بالنسبة للرسم على المنتوجات البترولٌة

 لصندوق الوطنً للطرق والطرق السرٌعةالذي عنوانه "ا 100-302٪ لحساب التخصٌص الخاص رقم 50 -

 الذي عنوانه "الصندوق الوطنً للبٌبة وإزالة التلوث". 065-302٪ لحساب التخصٌص الخاص رقم 50 -

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

: دون اإلخبلل بالعقوبات المنصوص علٌها من جهة أخرى، ٌإدي عدم الفوتورة أو عدم تقدٌمها، إلى تطبٌق ؼرامة تحدد مبالؽها  65المادة 
 كما ٌؤتً :

 دج بالنسبة لتجار التجزبة، 00050.-

 دج بالنسبة لتجار الجملة، 000500.-

 دج بالنسبة للمنتجٌن والمستوردٌن. 000.0001.-

 تطبٌق ضعؾ هذه المبالػ.فً حالة العود ٌتم 

 تصادر البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسٌلة نقلها إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة.

 ٌمكن أٌضا أعوان إدارة الضرابب المإهلٌن قانونا، والذٌن لهم على األقل رتبة مفتش، معاٌنة عدم الفوترة.

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

 2004المتضمن قانون المالٌة لسنة  2003دٌسمبر سنة  28المؤرخ فً  22 - 03قم قانون ر

تستفٌد االستثمارات المنجزة مكن طرؾ األفراد المإهلٌن لبلستفادة من نظام دعم إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات والمسٌر من  :52المادة 
 رؾ الصندوق الوطنً للتامٌن على البطالة، من المزاٌا اآلتٌة: ط

 ، من الحقوق الجمركٌة على التجهٌزات المستوردة والداخلة مباشرة فً انجاز االستثمار؛ %5تطبٌق المعدل المخفض  -

 ر والموجهة لؤلنشطة الخاضعة لهذا الرسم ؛اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة ، التجهٌزات والخدمات الداخلة مباشرة فً انجاز االستثما -

 المعنً.االقتناء العقارٌة المنجزة فً إطار االستثمار  بالنسبة لكلاإلعفاء من حقوق نقل الملكٌة  -

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

 2006المتضمن قانون المالٌة لسنة  2005دٌسمبر سنة  31المؤرخ فً  16 - 05قانون رقم 

و المتضمن  2003دٌسمبر سنة  28الموافق لـ  1424ذي القعدة  4المإرخ فً  22 - 03من القانون رقم  52تعدل أحكام المادة  :47المادة 
 وتمم وتحرر كمل ٌؤتً:   2004قانون المالٌة لسنة 

 

تستفٌد االستثمارات المنجزة مكن طرؾ األشخاص المإهلٌن لبلستفادة من تدابٌر دعم إحداث أنشطة من طرؾ  البطالٌن ذوي : 52المادة 
 ( سنة ، من المزاٌا اآلتٌة: 50(  وخمسٌن )35المشارٌع الذٌن تتراوح أعمارهم  بٌن خمس وثبلثٌن )

 زات المستوردة والداخلة مباشرة فً انجاز االستثمار؛، من الحقوق الجمركٌة على التجهٌ %5تطبٌق المعدل المخفض  -

 م اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة ، التجهٌزات والخدمات الداخلة مباشرة فً انجاز االستثمار والموجهة لؤلنشطة الخاضعة لهذا الرس -

 االستثمار المعنً؛ اإلعفاء من حقوق نقل الملكٌة بالنسبة  لكل االقتناء العقارٌة المنجزة فً إطار -

 إعفاء عقود إنشاء الشركات من حقوق التسجٌل. -

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

 2006لسنة  قانون المالٌة التكمٌلً  ٌتضمن 2006جوٌلٌة  15مؤرخ فً  04-06أمر رقم 

ٌّة لسنة  65تعّدل وتتمم أحكام الماّدة : 17الماّدة   بفقرة جدٌدة تحّرر كما ٌؤتً: 2003من قانون المال

دون اإلخبلل بالعقوبات المنصوص علٌها من جهة أخرى، ٌإدي عدم الفوتورة أو عدم تقدٌمها، إلى تطبٌق ؼرامة تحدد مبالؽها   :65"الماّدة 
 كما ٌؤتً :
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 دج بالنسبة لتجار التجزبة، 50 000.-

 دج بالنسبة لتجار الجملة، 500 000.-

 ة للمنتجٌن والمستوردٌن.دج بالنسب 1 000.000.-

 فً حالة العود ٌتم تطبٌق ضعؾ هذه المبالػ.

 تصادر البضاعة المنقولة بدون فوترة وكذا وسٌلة نقلها إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة.

 %  من  قٌمتها . 50وعلٌه ، فإن  إعداد  فواتٌر  مزورة  أو  فواتٌر مجاملة  ٌإدي  إلى  تطبٌق  ؼرامة  جبابٌة  تساوي 

بإعدادها  وفٌما  ٌخص    حاالت  الؽش  المتعلّقة  بإصدار الفواتٌر  المزورة،  فإن هذه  الؽرامة الجبابٌة  تطبق على  األشخاص  الذٌن  قاموا  
 سمهم . اوعلى  األشخاص الذٌن  أعّدت  ب

 ٌمكن أٌضا أعوان إدارة الضرابب المإهلٌن قانونا، والذٌن لهم على األقل رتبة مفتش، معاٌنة عدم الفوترة.

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم."

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

وتتمم  2002، والمتضمن قانون المالٌة لسنة 2001دٌسمبر  22المإرخ فً  21 - 01القانون رقم من  38تعدل أحكام المادة : 55المادة 
 وتحرر كما ٌؤتً:

 : ٌإسس رسم على الوقود تحدد تعرٌفته كما ٌلً: 38"المادة 

 دج/ للتر، 0,10بنزٌن بالرصاص )عادي و الممتاز(   -

    دج / للتر 0,30ؼاز أوٌل :  -

 الوقود كما ٌؤتً :ٌوزع ناتج الرسم على 

 الذي عنوانه "الصندوق الوطنً للطرق والطرق السرٌعة، 100-302٪ لحساب التخصٌص الخاص رقم 50 -

 الذي عنوانه "الصندوق الوطنً للبٌبة وإزالة التلوث". 065-302٪ لحساب التخصٌص الخاص رقم 50 -

 2007المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  2007سنة    جوٌلٌة 24المؤرخ فً   03-07قانون رقم 

التعرٌفة  84-71-49-00و 84-71-41-90 تستفٌد عملٌات بٌع أجهزة الحاسوب المدرجة فً التعرٌفٌتٌن    الجمركٌتٌن رقم: 7المادة 
 .2009دٌسمبر سنة   31% من الرسم على القٌمة  المضافة  وهذا  إلى  ؼاٌة   7 فضلمخالجمركٌة الجزابرٌة من تطبٌق المعدل ا

 

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

 

 وتحرر كما ٌلً: 2007من قانون المالٌة  لسنة  7تتمم أحكام المادة  :24المادة  

% من الرسم على القٌمة المـضافة عـملٌات الـبٌع المتعلقة 7من تطبٌق المعدل المخفض  2009دٌسمبر  31تستفٌد إلى ؼاٌة  :7المادة  "
وكذا تلك المتعلقة بؤجهزة الحاسوب المحمول  00- 49- 71-84و 90-41-71- 84بؤجـهزة الحاسوب المـدرجة فً الوضعٌات الجمركٌة رقم

 ".90 – 30 – 71 – 84رقم  المدرجة فً الوضعٌة الجمركٌة

 – 31،  02 – 31ركٌة رقم تعفى األسمدة األزوتٌة، الفوسفاتٌة، الفوسفوبوتاسٌة، واألسمدة المركبة الواردة فً التعرٌفات الجم : 29المادة 
 )38-08-90-90إلى  38-08-10-10وكذا المواد المتعلقة بنمو النباتات الواردة فً التعرٌفات الجمركٌة رقم  05- 31، 04 - 31، 03

فً مبٌد الحشرات ، مضاد القواضم ، مبٌد الفطر ، مبٌد األعشاب ، موانع إنبات وضبط نمو النباتات ، تطهٌر وكل المواد المشابهة المعروضة 
ابتداء (ض البٌع بالتجزبة أو فً حالة مستحضرات أو فً شكل مواد كشرابط، فتابل وشموع بالكبرٌت و ورق مبٌد للذبابأشكال أو معببة بؽر

 . 2009دٌسمبر  31من تارٌخ المصادقة على هذا القانون وإلى ؼاٌة 

من الرسم على القٌمة المضافة المواد التً تدخل فً  2009دٌسمبر  31تعفى ابتداء من تارٌخ نشر هذا األمر إلى ؼاٌة إلى : 30لمادة ا
 صناعة أؼذٌة المواشً والمبٌنة أدناه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعٌٌن المواد رقم التعرٌفة الجمركٌة

 ؼٌرها ) الذرى( 10. 05.  90.  00

 الفصة 12.  09.  21.  00

 طحٌن ومتكتل فً شكل رفوش الفصة 12.  14.  10.  00

أرؼفة وبقاٌا صلبة أخرى مسحوقة  أو مشكلة فً شكل رفوش،  23.  04.  00.  00
 استخراج زٌت السوجة
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تعفى مبالػ اإلٌجارات المسددة فً إطار عقود القرض اإلٌجاري المتعلقة بالمعدات الفبلحٌة المنتجة فً الجزابر من الرسم على  :31المادة 
 .2018دٌسمبر  31القٌمة المضافة ابتداء من تارٌخ المصادقة على هذا األمر إلى ؼاٌة 

 ر المكلؾ بالمالٌة والوزٌر المكلؾ بالفبلحة والوزٌر المكلؾ بالصناعة .تحدد قابمة المعدات الفبلحٌة عن طرٌق القرار المشترك بٌن الوزٌ

 

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

 

والمتضمن  2008ٌولٌو سنة  24الموافق  1429رجب عام  21المإرخ فً  02 - 08من األمر رقم  31تعدل أحكام المادة :  24المادة 
 وتحرر كما ٌؤتً : 2008قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

مبالػ اإلٌجارات  ، 2018دٌسمبر سنة  31: تعفى من الرسم على القٌمة المضافة، ابتداء من تارٌخ صدور هذا األمر إلى ؼاٌة  31" المادة 
 المسددة فً إطار عقود القرض اإلٌجاري و المتعلقة بما ٌؤتً :

 ؛حٌة المنتجة فً الجزابرالمعدات الفبل -

صصة للمحافظة على المنتوجات لمخالمعدات والتجهٌزات المنتجة فً الجزابر، والضرورٌة إلنجاز ؼرؾ التبرٌد وصوامع الحبوب ا -
 ؛الفبلحٌة

  ؛فبلحًال اللمجحصرٌة فً ا الضرورٌة للسقً توفٌرا للمٌاه والمستعملة بصورةو ،المعدات والتجهٌزات المنتجة فً الجزابر -

  ؛التجهٌزات المنتجة فً الجزابر، و المستعملة فً إنجاز الملبنات الصؽٌرة والموجهة إلى تحوٌل الحلٌب الطازج - 

  ؛، والضرورٌة لزراعة الزٌتون وإنتاج وتخزٌن زٌت الزٌتونرالجزاب المعدات والتجهٌزات المنتجة فً - 

والتجهٌزات المنتجة فً الجزابر، والضرورٌة لتجدٌد أدوات اإلنتاج واالستثمار فً الصناعة التحوٌلٌة، تحدد قابمة المعدات  المعدات -
 وجب قرار مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالمالٌة والوزٌر المكلؾ بالفبلحة والوزٌر المكلؾ بالصناعة ".بموالتجهٌزات 

 

موعات أو اآلثار ومخطوطات التراث الوطنً لفابدة ا لمجمة المضافة ، التنازل عن التحؾ الفنٌة أو اٌعفى من الرسم على القٌ : 37المادة 
 طوطات واألرشٌؾ.لمخلمتاحؾ و المكتبات العمومٌة ومصالح ا

ا لمضافة عن طرٌق موعات أو اآلثار ومخطوطات التراث الوطنً وكٌفٌات منح اإلعفاء من الرسم على القٌمة لمجتحدد قابمة التحؾ الفنٌة أو ا
 التنظٌم.

 

الجزابر والمقتناة من طرؾ االتحادٌات الوطنٌة  تعفى من الرسم على القٌمة المضافة، التجهٌزات و المعدات الرٌاضٌة المنتجة فً :40 ةالماد
 ٌة المستفٌدة.للرٌاضة، مع مراعاة أن تكون لهذه التجهٌزات والمعدات عبلقة بالنشاط الرٌاضً األساسً الذي تمارسه االتحاد

 تحدد قابمة التجهٌزات والمعدات المنتجة فً الجزابر وكذا قابمة االتحادٌات المستفٌدة من هذا اإلعفاء عن طرٌق التنظٌم.

 

واألسفار وتؤجٌر  تخضع الخدمات المتصلة بالنشاطات السٌاحٌة والفندقٌة والحمامات المعدنٌة، واإلطعام السٌاحً المصنؾ : 42المادة 
 فض للرسم على القٌمة المضافة .لمخللمعدل ا 2019دٌسمبر سنة  31ات للنقل السٌاحً انتقالٌا وإلى ؼاٌة السٌار

 

وتحرركما  2008من قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  24المعدلة بالمادة  2007من قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  7تعدل أحكام المادة  : 44المادة 
 ٌؤتً :

معات والوحدات و األجزاء لمجعملٌات استٌراد ا p%  7فض للرسم على القٌمة المضافة ب لمختستفٌد من تطبٌق المعدل ا : 7" المادة 
و  84.71.70.00و  84.71.60.00و  84.14.51.90الموجهة لتجمٌع أجهزة الحواسٌب ، ذات الوضعٌات التعرٌفٌة رقم 

من التعرٌفة الجمركٌة  85.42.31.00و  85.28.51.00و  85.28.41.00و  85.18.21.00و  84.73.30.00و  84.71.90.00
 الجزابرٌة".

والتطوٌر العلمً  الموجهة لنشاطات البحث ،أو المستوردةتعفى من الحقوق والرسوم ، التجهٌزات المقتناة فً السوق المحلٌة :  72المادة 
 هلة و المعتمدة طبقا للقوانٌن والتنظٌمات المعمول بها.صصة للمراكز والمإسسات وؼٌرها من هٌبات البحث المإلمخوا التكنولوجً

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

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

 2008سنة  ٌولٌو 24 الموافق 1429 عام رجب 21  فً  المإرخ  08 - 02  رقم األمر من 29 المادة  أحكام  تعدل 31 : المادة
  : ٌؤتً كما وتحرر 2008  لسنة  التكمٌلً  المالٌة  قانون  والمتضمن

 NPLسولفات و NPK) تعفى من الرسم على القٌمة المضافة األسمدة اآلزوتٌة و الفوسفاتٌة، الفوسفوبوتاسٌة واألسمدة المركبة 29: المادة "
وكذا المواد المتعلقة بنمو النباتات الواردة فً التعرٌفات   31-05و  31-04و 31-03و 31– 02كلور( الواردة فً التعرٌفات الجمركٌة رقم 
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)مبٌد الحشرات، مضاد القواضم ، مبٌد الفطر، مبٌد األعشاب، موانع إنبات  38-08-90-90إلى   38-08-10-10الجمركٌة الفرعٌة رقم  
لنباتات، تطهٌر، وكل المواد المشابهة المعروضة فً أشكال أو معببة بؽرض البٌع بالتجزبة أو فً حالة مستحضرات أو فً شكل وضبط نمو ا

 2014".سنة  دٌسمبر 31 ؼاٌة وإلى  القانون  هذا صدور تارٌخ من ابتداء مواد كشرابط، فتابل وشموع بالكبرٌت وورق مبٌد للذباب(

 

 2010و المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  2010غشت  26المؤرخ فً  10-01 مر رقمأ

 

 .الصلب القمح مستوردي على هذا الرسم وٌستحق .الضبط سعر من أدنى بسعر الصلب المستورد القمح على ٌطبق رسم ٌنشؤ23 :   لمادةا

 .الرسم هذا إلى الضبط سعر أوٌفوق ٌساوي بسعر المستورد الصلب القمح ٌخضع ال

 .الرسم هذا من للحبوب المهنً الجزابري طرؾ الدٌوان من الصلب القمح استٌراد عملٌات وتعفى    

 .التنظٌم عن طرٌق تطبٌقه كٌفٌات وكذا الرسم معدل ٌحدد   

 ما 2020 سنة دٌسمبر 31 ؼاٌة الرسمٌة وإلى الجرٌدة فً األمر هذا نشر تارٌخ من المضافة ابتداء القٌمة على الرسم من ٌعفى :  32 المادة
 :ٌؤتً

  ؛اإلنترنت على اإلقبال الثابت بخدمات المتصلة واألتاوى المصارٌؾ  -

 ؛DZ (.dz) الجزابر وبنقطة فً المتواجدة المعلومات مراكز مستوى الواب على أجهزة فً باإلٌواء المتصلة المصارٌؾ  -

 ؛الواب وتطوٌرها مواقع بتصمٌم المتصلة المصارٌؾ  -

 .فً الجزابر الواب مواقع وإٌواء استعمال أنشطة التً تخص و المساعدة بالصٌانة المتصلة المصارٌؾ  -

 

 2011لسنة  المالٌة  قانون  ٌتضمن    2010سنة  دٌسمبر  29  الموافق  1432  عام  محرم  23  فً  مؤرخ 13-10 رقم  قانون

 

 ،ـضــافـةلمـعـدل الـمخـفض لــلـرسم عــلى الـقــٌـمــة المتـســتـفــٌـد مـن اإلعـفــاء من الحـقــوق الجـمــركـٌــة وتـطــبـٌق ا : 63ـادة لما

 ذكورة أدناه:لمستزرعة المابٌة المنتجات الموجهة لتربٌة المعملٌات استٌراد األؼذٌة ا

 

 للتعرٌفة الجمركٌةالبند والبند الفرعً للتعرٌف  نتوجاتلما ٌنتعٌ

مـسـاحـٌق ومـكـتبلت مـجـمـعـة عـلى شـكل  ،ـا فـٌـهـا دقـٌقبم -. . ؼـٌـرهـا 
مـحــصـلـة من قـشـرٌـات صـالحـة لبلســتـهـبلك الــبـشــري.أرتٌمٌا  ،كــرٌــات

 )القشرٌات الصؽٌرة(.

 00.29.06.03م.

 

 12.12.20.00م. أعشاب بحرٌة وطحالب مابٌة.

 

ابٌة لما ـســتـعــمـلـة فـً تـؽــذٌـة الحـٌـوانـتلماألؼــذٌـة من األصـنـاؾ ا -ؼـٌــرهــا 
 ستزرعة.لما

 23.09.90.90م.

 

أو البلفقرٌات  دقٌق وسـمٌـد وكـرٌـات مكـتـلة من أسـماك أو قـشـرٌـات أو رخـوٌات
 ابٌة.لما

23.01.20.00 

 

الحبوب أو  بقـاٌـا ؼربـلـة أو طحن أو مـعـالجةنخـالـة ونخـالـة جرٌس وؼـٌـرها مـن 
 البقول وإن كانت بشكل كرٌات مكتلة.

 (. 11)دقٌق من أصل نباتً ؼٌر معنً فً الفصل 

 23.02م.

 

 

ن تسلٌم شهادة م على ،ضـافة عـند االستـٌرادلمعـدل المخفض لـلرسم على الـقٌـمة المٌتـوقؾ اإلعفـاء من الحقوق الجـمركٌـة وتطـبٌق ا
 ابٌات.لمكلفة بالصٌد البحري وتربٌة المإهلة بالوزارة المصالح الما

طرؾ الصٌدلٌة  ـستوردة منلما 85.06.80.00تـعفى من كل الحـقـوق والرسـوم الـبطـارٌـات ذات التـعـرٌفـة الجمـركـٌة رقم  : 64ادة لما
 رضى الصم.لمفً عبلج ا ستعملة لتشؽٌل أجهزة الزرع القوقعًلمركزٌة للمستشفٌات والما
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 ،2011سنة  ٌولٌو  18  الموافق  1432  عام  شعبان  16  فً  مؤرخ  11 - 11  رقم  قانون

 2011التكمٌلً لسنة   المالٌة  قانون  ٌتضمن    

 ٌناٌر  أول  من  تتراوح  لفترة  المضافة المطبق  القٌمة  على  الرسم  من  األساسٌة  والزٌوت الؽذابٌة  السكر  بٌع  عملٌات  تعفى 14:المادة
 2011. سنة   ؼشت  31  إلى 

 رقم  الفرعٌة  التعرٌفٌة  التابعة للوضعٌات  الخام  السكر  استٌراد  عملٌات المضافة،  على القٌمة والرسم الجمركٌة الحقوق من تعفى كما
17.01.11.00 B  17.01.12.00  و K 15.07.10.10رقم  الفرعٌة  التعرٌفٌة  للوضعٌاتالتابعة  الخام  الؽذابٌة  الزٌوت H  و 
15.08.10.10 C 15.11.10.10وL 15.12.11.10 و P 15.13.11.10 و J 15.13.21.10 و W 15.14.11.10  و D 

  رقم  الفرعٌة التعرٌفٌة  للوضعٌات التابع وكذا السكر أعبله، الفقرة وجببم المعفاة  المواد  صناعة  المستعملة  فً ، K 15.15.21.10و
17.01.91.00 X 17.01.99.00 و S أعبله  الفقرة  فً  ذكورةلما الفترة  خبلل  على حالته  بٌعه  إلعادة  الموجه. 

 على   2011 سنة سبتمبر أول من األداء ابتداء الواجبة المضافة القٌمة على والرسم بالحقوق الجمركٌة االقتضاء، عند الدولة، مٌزانٌة وتتكفل
 من المعنٌة المواد الحالة األخٌرة، هذه فً وتستفٌد  .المنافسة المتعلقٌن التشرٌع والتنظٌم تطبٌق إطار فً الخام، الؽذابٌة الخام والزٌوت السكر

 .التوزٌع مراحل مختلؾ فً القٌمة المضافة على الرسم من اإلعفاء

 .بالمالٌة  المكلؾ الوزٌر  من الحاجة، بقرار  عند السابقة، الفقرة تطبٌق  كٌفٌات تحدد

 

  ،2011سنة   دٌسمبر 28  الموافق  1433عام   صفر فً  مؤرخ 11 - 16  رقم  قانون

 2012لسنة  المالٌة  قانون  ٌتضمن   

 

 2001 سنة ٌولٌو 19 الموافق 1422عام الثانً ربٌع27 فً المإرخ 01 - 12 رقم القانون من 20 المادة أحكام وتتمم تعدل 49:المادة
  :ٌؤتً كما وتحّرر 2001 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون والمتضمن

 المستفٌد المقاول مع المبرم المالً البٌع اإلٌجاري  عقد إطار فً اإلٌجارٌون المقرضون ٌنجزها التً التجهٌزات اقتناءات تستفٌد 20: المادة"
 والمتمم، المعدل االستثمار، بتطوٌر  والمتعلق 2001 سنة ؼشت 20فً المإرخ 01 - 03 رقم األمر  فً المنصوص علٌها االمتٌازات من

  : اآلتٌة االمتٌازات  من 2006 سنة ٌولٌو 15 فً المإرخ 06-08 رقم األمر بؤحكام

 ، إنجاز االستثمار فً  مباشرة  والداخلة  المستوردة المستثناة،  ؼٌر  للسلع  بالنسبة  الجمركٌة  الحقوق  من  اإلعفاء  -  أ

 ". االستثمار المعنً إطار  فً  المحققة  العقارٌة  االقتناءات  لكل  بالنسبة  بمقابل الملكٌة  نقل  حقوق  من  اإلعفاء  -  ب

 لسنة  التكمٌلً  قانون المالٌة  لمتضمنوا 2010 سنة ؼشت  26  فً  المإرخ 10-01 رقم القانون من 23 المادة  أحكام تلؽى 50:  المادة
.2010  

  2009  ٌولٌو سنة  22  الموافق  1430عام  رجب  29  فً  المإرخ  09 - 01  رقم  األمر  من 40  المادة  أحكام  تعدل 52:  المادة
 : ٌؤتً  كما  و تحرر   2009  لسنة  التكمٌلً  المالٌة  قانون  والمتضمن

  طرؾ  من  الجزابر، المقتناة فً  المنتجة  الرٌاضٌة  والمعدات  التجهٌزات  المضافة  القٌمة  على  الرسم  من  تعفى 40 :  المادة"
 . الوطنٌة  الرٌاضٌة  االتحادٌات

 تحدد قابمة التجهٌزات والمعدات المنتجة فً الجزابر وكذا قابمة االتحادٌات المستفٌدة من هذا اإلعفاء عن طرٌق التنظٌم.

 

  والمتعلاق بتطاوٌر   2001 سانة  ؼشات  20  فاً  الماإرخ  01 - 03  رقام  األمار  مان  11  المادة  أحكام  وتتمم  تعدل  67 :  المادة 
  : ٌؤتً  كما  وتحرر والمتمم،  المعدل االستثمار،

 10 المادة من األولى  الفقرة فً  المناطق المذكورة  فً  المنجزة المزاٌا من المستثناة ؼٌر بالنشاطات المتعلقة االستثمارات تستفٌد 11:المادة"
  : اآلتٌة المزاٌا من  أعبله

 االستثمار:  إنجاز  بعنوان 1 - 

 اإلعفاء من دفع حقوق الملكٌة بعوض فٌما ٌخص كل المقتنٌات العقارٌة التً تتم فً إطار االستثمار؛ -

 المال؛فٌما ٌخص العقود التؤسٌسٌة للشركات و الزٌادات فً رأس ‰(  2تطبٌق حق التسجٌل بنسبة مخفضة قدرها اثنان فً األلؾ  ) -

 تثمار،تكفل الدولة جزبٌا أو كلٌا بالمصارٌؾ، بعد تقٌٌمها من الوكالة، فٌما ٌخص األشؽال المتعلقة بالمنشآت األساسٌة الضرورٌة إلنجاز االس -

االساتثمار،  اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة فٌما ٌخص السالع و الخادمات ؼٌار المساتثناة مان المزاٌاا و التاً تادخل مباشارة فاً إنجااز -
 سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلٌة؛

 االستثمار. فً إنجاز اإلعفاء من الحقوق الجمركٌة فٌما ٌخص السلع المستوردة و ؼٌر المستثناة من المزاٌا و التً تدخل مباشرة -

 :المستثمر من بطلب الجبابٌة تعدها المصالح التً االستؽبلل مباشرة معاٌنة بعد2 -  

 ، المهنً  النشاط  على  ومن الرسم  الشركات  أرباح  على  الضرٌبة  من النشاط الفعلً،  من  سنوات  (10)  عشر اإلعفاء، لمدة  -

 ابتداء من تارٌخ االقتناء، من الرسم العقاري على الملكٌات العقارٌة التً تدخل فً إطار االستثمار؛ سنوات (10) عشر اإلعفاء، لمدة -
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  األصول  المتضمنة  لعملٌات التنازل بالنسبة  الوطنٌة  األمبلك  مبالػ  وكذا  العقاري  اإلشهار  ومصارٌؾ  التسجٌل  حقوق  من  اإلعفاء -
 . استثمارٌة  مشارٌع  إنجاز  بهدؾ  الممنوحة  العقارٌة

 ". الوزراء من مجلس  بقرار  االمتٌاز على مسبقا حصلت التً  االستثمارات مشارٌع أٌضا األحكام هذه من وتستفٌد

 

 االساتثمار، بتطوٌر  والمتعلق 2001سنة ؼشت 20 فً  المإرخ 01 - 03 رقم األمر من1 مكرر 12  المادة أحكام وتتمم تعدل 68 :المادة
 ٌؤتً:  كما  وتحرر ، والمتمم المعدل

  جازءا  أو  أعابله كابل  مكاّرر  12  المادة  فً  المذكورة  لبلستثمارات  ٌمكن منحها التً  المزاٌا تخصّ   أن ٌمكن 1:  مكّرر  12  المادة"
  : اآلتٌة  المزاٌا  من

  : سنوات (5)خمس   أقصاها اإلنجاز، لمدة  مرحلة  فً 1 - 

 علاى  المطبقاة  الجباابً  ذات الطاابع  األخارى  االقتطاعاات    مان  وؼٌرهاا  والرساوم والضارابب  الحقاوق  خلاوص  أو/ و  إعفااء )   أ
 االستثمار؛ إلنجاز  والخدمات الضرورٌة  للسلع المحلٌة،  السوق  من  أو  االستٌراد  عن طرٌق  سواء  االقتناءات

  ٌطباق  أن  ٌجاب  الّاذي  اإلشهار القاانونً  وكذا  لئلنتاج  ّصصةلمخا  العقارٌة  بنقل الملكٌات  المتعلّقة  التسجٌل  حقوق  من  إعفاء )   ب
 علٌها؛

 المال؛  رأس  فً  والزٌادات  للشركات  العقود التؤسٌسٌة ٌخص  فٌما  التسجٌل  حقوق  من  إعفاء )   ج

 . لئلنتاج  صصةلمخا  الملكٌات العقارٌة ٌخص  فٌما    العقاري  الرسم  من  إعفاء )   د

  صاالحI ا  تعّدها  االستؽبلل التً  فً  الشروع  معاٌنة  تارٌخ  من  ابتداء  سنوات (10)عشر  أقصاها  ولمدة االستؽبلل،  مرحلة  فً 2 - 
 : المستثمر  من  بطلب  الجبابٌة

 الشركات؛  أرباح  على  الضرٌبة  من  اإلعفاء )   أ

 المهنً؛  النشاط  على  الرسم  من  اإلعفاء )   ب

  المتضامنة  التناازل  بالنسابة لعملٌاات  الوطنٌاة  األمابلك  مباالػ  وكاذا  العقااري  اإلشاهار  ومصارٌؾ  التسجٌل  حقوق  من  اإلعفاء  -  ج
 . استثمارٌة  مشارٌع  إنجاز  بهدؾ  الممنوحة  العقارٌة  األصول

  طبقاا  مزاٌاا إضاافٌة  مانح  لبلساتثمار  الاوطنً  لاسلمجا  ٌقاّرر  أن  ، ٌمكان أعابله 2  و 1  الفقارتٌن  فاً  الماذكورة  المزاٌاا  على  زٌادة
  به.  المعمول  للتشرٌع

 ".الوزراء  من مجلس  بقرار  االمتٌاز  على  مسبقا  حصلت  التً  االستثمارات  مشارٌع  أٌضا  األحكام  هذه  من  وتستفٌد

 قانون  والمتضمن 2009 سنة ٌولٌو 22  الموافق 1430عام رجب 29  فً  المإرخ 09 - 01  رقم األمر من 85 المادة تعدل 73: المادة
  : ٌؤتً  كما  وتحرر  2009  لسنة  التكمٌلً  المالٌة 

 . النقال الهاتؾ متعاملً أعمال رقم على 1% نسبته  رسم  ٌنشؤ 85:  المادة"

  : ٌؤتً  كما  النقال  الهاتؾ  متعاملً  أعمال  رقم  على  الرسم  ناتج  ٌوزع

 . واآلداب  الفنون  وتطوٌر  لتنمٌة  الوطنً  الصندوق  لفابدة   -  %0,5

 ". السرطان    مكافحة  صندوق  " عنوانه  الذي  138 - 302  رقم الخاص التخصٌص  حساب  لفابدة  -  0,5 %

 . القطاع المعنً  و وزٌر المالٌة وزٌر بٌن مشترك بقرار الحاجة،  عند  المادة هذه أحكام تطبٌق  كٌفٌات تحدد

 الخاص التخصٌص  حساب  لفابدة  واستٌرادها وٌدفع  الؽازٌة المشروبات إنتاج شركات أعمال رقم على 0,5% نسبته  رسم ٌنشؤ 74:لمادةا
 ". السرطان  مكافحة  صندوق  " عنوانه  الذي  302-138  رقم

 بالصحة.  المكلؾ  والوزٌر وزٌر المالٌة بٌن  مشترك بقرار الحاجة، عند المادة هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 

 ،2012سنة   دٌسمبر   26  الموافق  1434  عام  صفر  12  فً  مؤرخ  12 - 12  رقم  قانون

 2013. لسنة   المالٌة  قانون  ٌتضمن

 

 المتضامن 2011سانة   ٌولٌاو 18الموافاق 1432 عاام شاعبان 16 فً المإرخ 11 - 11 رقم القانون من 14 المادة أحكام تعّدل :22المادة 
 : ٌؤتً كما وتحرر 2011 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون

 إلى  ٌناٌر  أول  من  تتراوح  لفترة  المضافة المطبق القٌمة على الرسم من األساسٌة الؽذابٌة ٌوتتعفى عملٌات بٌع السكر والز : 14 المادة"
 2011. سنة   ؼشت  31 

 رقام  الفرعٌاة  التعرٌفٌاة  التابعاة للوضاعٌات  الخاام  الساكر  اساتٌراد  عملٌات المضافة،  على القٌمة والرسم الجمركٌة الحقوق من تعفى كما
17.01.11.00 B  17.01.12.00  و K 15.07.10.10رقام  الفرعٌاة  التعرٌفٌاة  التابعاة للوضاعٌات  الخاام  الؽذابٌاة  الزٌاوت H  و 
15.08.10.10 C 15.11.10.10وL   15.12.11.10  و P 15.13.11.10 و J     15.13.21.10و W  15.14.11.10  و D 
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 رقم  الفرعٌة  التعرٌفٌة  للوضعٌات التابع وكذا السكر أعبله، الفقرة بموجب المعفاة  المواد  صناعة  المستعملة  فً ،  K 15.15.21.10و 
 17.01.91.00 X 17.01.99.00 و Sأعبله الفقرة فً المذكورة الفترة خبلل حالته على بٌعه إلعادة الموجه. 

 ٌترتب المضافة، عندما القٌمة والرسم على الجمركٌة الحقوق من الخامة الؽذابٌة والزٌوت الخام السكر ٌعفى 2011 سنة سبتمبر أول من ابتداء
 علاى الرسام مان إعفااء من المعنٌة المواد األخٌرة، تستفٌد هذه الحالة وفً .التنظٌم طرٌق عن المحدد األسعار سقؾ فً تجاوز إخضاعها على

 .التوزٌع مراحل مختلؾ فً المضافة القٌمة

 .الحكم هذا تنفٌذ من ابتداء التدبٌر هذا مفعول ٌسري

 ."بالمالٌة المكلؾ الوزٌر من بقرار الحاجة، السابق، عند المقطع تطبٌق كٌفٌات تحدد

 2001 سنة ؼشت 20 الموافق1422 عام  الثانٌة جمادى أّول فً المإرخ  03-01رقم  األمر من   9المادة أحكام تتمم و : تعّدل 36المادة 
 ٌؤت كما وتحرر والمتمم االستثمار، المعدل بتطوٌر والمتعلق

 المادتٌن فً المحددة االستثمارات العام، تستفٌد القانون فً علٌها المنصوص والجمركٌة وشبه الجبابٌة الجبابٌة الحوافز على زٌادة9 :  "المادة
 : أعبله، من المزاٌا اآلتٌة 2 و 1

 تٌة: أدناه، من المزاٌا اآل 13إنجازها كما هً مذكورة فً المادة  بعنوان    1-

 اإلعفاء من الحقوق الجمركٌة فٌما ٌخص السلع ؼٌر المستثناة والمستوردة و التً تدخل مباشرة فً إنجاز االستثمار؛ -أ

ة أو المقتناة محلٌا والتً تدخل مباشرة فً إنجاز االعفاء من الرسم على القٌمة المضافة فٌما ٌخص السلع والخدمات ؼٌر المستثناة المستورد -ب
 االستثمار؛

 المعنً، االستثمار إطار االعفاء من دفع حق نقل الملكٌة بعوض عن كل المقتنٌات العقارٌة  التً تمت فً -ج

من حقوق التسجٌل ومصارٌؾ اإلشهار العقاري ومبالػ األمبلك الوطنٌة المتضمنة حق االمتٌاز على األمبلك العقارٌة المبنٌة وؼٌار  اإلعفاء -د
 المبنٌة الممنوحة الموجهة إلنجاز المشارٌع االستثمارٌة.

 تطبق هذه المزاٌا على المدة الدنٌا لحق االمتٌاز الممنوح.

 .المشارٌع االستثمارٌة لفابدة الوزراء مجلس قرار بموجب المتٌازات الممنوحة سابقا كما تستفٌد من هذه األحكام ا

 : سنوات (3 ) ثبلث إلى (1 ) سنة المستثمر مدة من بطلب الجبابٌة المصالح تعده الذي فً النشاط الشروع معاٌنة بعد االستؽبلل، بعنوان  2-

  الشركات، أرباح على الضرٌبة من إعفاء  -

 .المهنً النشاط على الرسم من إعفاء  -

 شؽل منصب ( 100 ) مابة من تنشا أكثر التً لبلستثمارات بالنسبة سنوات (5 ) إلى خمس سنوات (3 ) ثبلث من المادة هذه رفع وٌمكن
 .النشاط انطبلق عند

  2009. سنة ٌولٌو  26من  ابتداء االستثمار لتطوٌر الوطنٌة الوكالة لدى المصرح بها االستثمارات على األحكام هذه تطبق كما

 المناطق فً المتواجدة االستثمارات على مناصب الشؽل بإنشاء المتعلق الشرط هذا ٌطبق ال

 .العلٌا للجنوب والهضاب الخاص الصندوق إعانة من المستفٌدة

 .سحبها االمتٌازات بمنح هذه المتصلة الشروط احترام عدم على وٌترتب

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

 سانة ؼشات  20الموافاق لاـ    1422 عاام الثانٌاة جماادى أّول فً المإرخ 03-01 رقم األمر من 11 المادة أحكام تتمم و تعّدل : 38المادة 
 : ٌؤتً كما وتحرر والمتمم، المعدل االستثمار، بتطوٌر و المتعلق 2001

 المناطق فً والمنجزة المزاٌا من المستثناة ؼٌر للنشاطات المتضمنة االستثمارات تستفٌد  :11المادة"

 : اآلتٌة المزاٌا من ، أعبله 10 المادة من األولى الفقرة فً المذكورة

 االستثمار:  إنجاز  بعنوان 1 -

 من دفع حقوق الملكٌة بعوض فٌما ٌخص كل المقتنٌات العقارٌة التً تتم فً إطار االستثمار؛ اإلعفاء -

 فٌما ٌخص العقود التؤسٌسٌة للشركات و الزٌادات فً رأس المال؛‰(  2تطبٌق حق التسجٌل بنسبة مخفضة قدرها اثنان فً األلؾ  ) -

 الوكالة، فٌما ٌخص األشؽال المتعلقة بالمنشآت األساسٌة الضرورٌة إلنجاز االستثمار، تكفل الدولة جزبٌا أو كلٌا بالمصارٌؾ، بعد تقٌٌمها من -

اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة فٌما ٌخص السالع و الخادمات ؼٌار المساتثناة مان المزاٌاا و التاً تادخل مباشارة فاً إنجااز االساتثمار،  -
 سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلٌة؛

 االستثمار. فً إنجاز عفاء من الحقوق الجمركٌة فٌما ٌخص السلع المستوردة و ؼٌر المستثناة من المزاٌا و التً تدخل مباشرةاإل

 وؼٌار المبنٌاة العقارٌاة على األمابلك االمتٌاز حق المتضمنة الوطنٌة األمبلك ومبالػ العقاري اإلشهار مصارٌؾ و التسجٌل حقوق من اإلعفاء
 .االستثمارٌة إلنجاز المشارٌع الموجهة الممنوحة المبنٌة

 .الممنوح االمتٌاز لحق الدنٌا المدة على المزاٌا هذه تطبق
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  .المشارٌع االستثمارٌة لفابدة الوزراء مجلس قرار بموجب سابقا الممنوحة االمتٌازات األحكام هذه من تستفٌد كما

 :المستثمر من بطلب الجبابٌة حتعدها المصال التً االستؽبلل مباشرة معاٌنة بعد -2

 ، المهنً  النشاط  على  ومن الرسم  الشركات  أرباح  على  الضرٌبة  من النشاط الفعلً،  من  سنوات  (10)  عشر اإلعفاء، لمدة  -

 فً إطار االستثمار.ابتداء من تارٌخ االقتناء، من الرسم العقاري على الملكٌات العقارٌة التً تدخل  سنوات (10) عشر اإلعفاء، لمدة -

 ؼشت 20لـ  الموافق 1422  عام الثانٌة جمادى أّول فً المإرخ 03 - 01 رقم األمر من 1 مكرر 12 المادة أحكام تتمم و تعدل :39المادة 
 : ٌؤتً كما وتحرر والمتمم، المعدل ، االستثمار بتطوٌر والمتعلق 2001 سنة

 من  جزءا  أو  أعبله كبل  مكّرر  12  المادة  فً  المذكورة  لبلستثمارات  ٌمكن منحها التً  المزاٌا تخصّ   أن ٌمكن 1:مكّرر  12  المادة"
  : اآلتٌة  المزاٌا 

  : سنوات (5)خمس   أقصاها اإلنجاز، لمدة  مرحلة فً 1 - 

  االقتنااءات علاى  المطبقاة  الجباابً  ذات الطاابع األخارى االقتطاعات من  وؼٌرها  والرسوم والضرابب  الحقوق  خلوص أو/ و  إعفاء ) أ
 االستثمار؛ إلنجاز  والخدمات الضرورٌة  للسلع المحلٌة، السوق  من أو االستٌراد  عن طرٌق سواء

  ٌطباق  أن  ٌجاب  الّاذي  اإلشاهار القاانونً  وكاذا  لئلنتااج  ّصصاةلمخا  العقارٌاة  بنقل الملكٌات  المتعلّقة  التسجٌل  حقوق  من  إعفاء ) ب
 علٌها؛

 المال؛  رأس  فً  والزٌادات  للشركات  العقود التؤسٌسٌة ٌخص  فٌما  التسجٌل  حقوق  من  إعفاء )   ج

 . لئلنتاج  صصةلمخا  الملكٌات العقارٌة ٌخص  فٌما    العقاري  الرسم  من  إعفاء )   د

 المبنٌاة العقارٌاة علاى األمابلك االمتٌااز حاق المتضامنة الوطنٌاة األمابلك ومبالػ العقاري اإلشهار مصارٌؾ و التسجٌل حقوق من هـ( اإلعفاء
 .االستثمارٌة إنجاز المشارٌع بعنوان الممنوحة المبنٌة وؼٌر

 .الممنوح االمتٌاز لحق الدنٌا المدة على المزاٌا هذه تطبق

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

  المصاالح  تعّدها  االستؽبلل التً  فً  الشروع  معاٌنة  تارٌخ  من  ابتداء  سنوات (10)عشر  أقصاها  ولمدة االستؽبلل،  مرحلة  فً 2 - 
 : المستثمر  من  بطلب  الجبابٌة

 الشركات؛  أرباح  على  الضرٌبة  من  اإلعفاء )   أ

 المهنً؛  النشاط  على  الرسم  من  اإلعفاء)  ب

  طبقاا  مزاٌاا إضاافٌة  مانح  لبلساتثمار  الاوطنً  لاسلمجا  ٌقاّرر  أن  ، ٌمكان أعابله 2  و 1  الفقارتٌن  فاً  الماذكورة  المزاٌاا  على  زٌادة
  به.  المعمول  للتشرٌع

 على تخفٌضات أو لمنح إعفاءات سنوات،  (5) خمس تتجاوز ال لمدة لبلستثمار، و الوطنً لسلمجا ٌإهل المنافسة،  بقواعد المساس دون -3
 إطار فً تدخل والتً االستثمار عن ناتجة سلع على أسعار المفروض المضافة القٌمة على الرسم ذلك فً بما الرسوم، أو الضرابب أو الحقوق
 .الناشبة الصناعٌة األنشطة

 ."التنظٌم طرٌق عن المادة هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 

 ؼشات شاهر مان إلاى األول  2012سنة  سبتمبر أّول من الممتدة للفترة المضافة، القٌمة على والرسم الجمركٌة الحقوق من تعفى : 44 المادة
 : أدناه المعٌنة والمنتجات المواد بٌع ، عملٌات2013 سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنتجات ٌنتعٌ الجمركٌة التعرٌفة رقم

W 10 05 90 00 (6) (4) (3) (1) ؼٌرها 

W 23 03 10 00 (3 ) مماثلة  وبقاٌا النشاء صناعة بقاٌا 

V 23 03 30 00 (3 ) والتقطٌر الجعة صناعة ونفاٌات بقاٌا 

D 23 04 00 00 

 

 كرٌات بشكل أو مطحونة كانت وإن صلبة بقاٌا من وؼٌره كسب
 (3 ) الصوٌا فول زٌت عن استخراج ناتجة مكتلة

D 23 06 30 00 (3 ) الشمس عباد بذور من 

Z 23 06 41 00 (3 )لمنخفض ا اإلٌروسٌك حمض ذات السلجم بذور من 

C 23 09 90 40 (2 ) (1 )مركزة أزوتٌة أو معدنٌة محضرات 

G 23 09 90 90 (1) (2) (3) ؼٌرها  
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 .الداخلة العناصر من هذه انطبلقا المنتجة االستهبلك وبٌض الدواجن تسمٌن المادة، لنفس المضافة القٌمة على الرسم من ٌعفى كما

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

 الموجهة الفوالذ سبابك 7 %المقدر بـ المضافة القٌمة على الرسم مجال فً المخفض للمعدل وتخضع الجمركٌة الحقوق من تعفى : 45 المادة
 : أدناه والمبٌنة الخرسانة لحدٌد الوطنً لئلنتاج

 

 المنتجات ٌنتعٌ الفرعً والبند التعرٌفً البند

 مخلوط ؼٌر للفوالذ أو للحدٌد مصنع نصؾ منتج 72.07

 : الكربون من % 0,25 من أقل وزن على ٌحتوي- 

 عن عرضه ٌقل مستطٌل أو مربع مستعرض قسم - - 
 الّسمك ضعؾ

 سبٌكة - - - 10 .11 .07 .72

 ؼٌرها - - - 90 .11 .07 .72

 مستطٌل مستعرض قسم p ؼٌرها - - - 

 سبٌكة - - - 10 .12 .07 .72

 ؼٌرها - - - 90 .12 .07 .72

 ؼٌرها - - - 

 سبٌكة - - - 10 .19 .07 .72

 ؼٌرها - - - 90 .19 .07 .72

 أكثر أو الكربون من % 0,25 من أقل وزن على ٌحتوي - 
: 

 سبٌكة - - - 10 .20 .07 .72

 ؼٌرها - - - 90 .20 .07 .72

 

 ، 2013دٌسمبر  سنة   30الموافق     1435صفر  عام    27مؤرخ  فً    13 - 08قانون  رقم  

 .2014ٌتضمن  قانون  المالٌة  لسنة  

 .2014أعبله، حٌز التنفٌذ، ابتداء من أّول ٌولٌو سنة  20و  19تدخل أحكام المادتٌن  : 21المادة 

 2010 لسنة التكمٌلً قانون المالٌة والمتضمن 2010 سنة ؼشت 26 فً إرخلما 01 - 10 رقم األمر من 32 دةلماا أحكام تتمم31:   ةلمادا
 : ٌؤتً كما وتحرر

 

 ما 2020 سنة دٌسمبر 31 ؼاٌة الرسمٌة وإلى الجرٌدة فً األمر هذا نشر تارٌخ من المضافة ابتداء القٌمة على الرسم من عفىٌ:  32المادة "
 :ٌؤتً

 لتاوفٌر حصارٌا الموجهاة الماار  الشارٌط تعلقة بتؤجٌرلما التكالٌؾ وكذا اإلنترنت لشبكة بخدمات النفاد الثابت المتصلة واألتاوى المصارٌؾ  -
  الثابت ؛ اإلنترنت خدمة

 ؛DZ (.dz) الجزابر وبنقطة فً المتواجدة المعلومات مراكز مستوى الواب على أجهزة فً باإلٌواء المتصلة المصارٌؾ  -

 الواب وتطوٌرها؛ مواقع بتصمٌم المتصلة المصارٌؾ  -

 ".فً الجزابر الواب مواقع وإٌواء استعمال أنشطة التً تخص و المساعدة بالصٌانة المتصلة المصارٌؾ  -

 

 المتعلقة والعملٌات البرامج إنجاز أشؽال خدمات وكذا والخدمات السلع استٌراد عملٌات والرسوم، والحقوق الضرابب من : تعفى 42 المادة
 .. 262.11.01.04 رقم تحت المعنً، بالصرؾ اآلمر لحساب المسجلة، بعنوان القروض بها الخاصة، المتكفل بالمهام المرتبطة باالحتٌاجات

 

 2012 سنة دٌسمبر  26 وافقلما 1434 عام صفر 12 فً إرخلما 12 - 12 رقم القانون من 44 ادةلما أحكام وتتمم تعّدل:   43 ادةلما
 : ٌؤتً كما،  2013لسنة لٌةاالم قانون تضمنلموا
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 سنة ؼشت 31 ؼاٌة إلى 2012 سنة سبتمبر أول من متدةلما للمدة ، ضافةلما القٌمة على والرسم الجمركٌة الحقوق من تعفى  :44 ادة"الم
 أدناه: بٌنةلما نتجاتالم لمواد وا بٌع عملٌات ،للتجدٌد قابلة ؼٌر 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بالفبلحة كلفةلما الوزارة تعده شروط دفتر إطار فً إالّ  ، أعبله كورةلمذا اإلعفاءات تمنح ال

 .الداخلة العناصر من هذه انطبلقا المنتجة االستهبلك وبٌض الدواجن تسمٌن المادة، لنفس المضافة القٌمة على الرسم من ٌعفى كما

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

 

 فضلمخا للمعدل إخضاعه وٌتم لئلنتاج الوطنً، والموجه أدناه،  بٌانه الداخلة( اآلتً )العناصر الجمركٌة، المنتج الحقوق من عفىٌ :63المادة   
 باـ المقادر المضاافة القٌماة علاى للرسم

7: % 

 

 

 

 

 الجمركٌاة للتعرٌفاة التابعاة و الوطنً لئلنتاج وجهةلما ،أدناه بٌانها تًاآل( الداخلة العناصرت )المنتجا الجمركٌة، الحقوق من تعفى :64المادة 
 7 %: بـ المقدر ضافةالم القٌمة على للرسم فضلمخا للمعدل إخضاعها وٌتم ،الفرعٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، 2014دٌسمبر سنة  30الموافق  1436ربٌع األول عام  8مؤرخ  10 - 14قانون رقم 

 .2015تضمن قانون المالٌة لسنة ٌ

 تعٌٌن المنتجات الجمركٌة التعرٌفة رقم

 ؼٌرها )الذرى( 10.05.90.00

 بقاٌا مماثلة و النشاء صناعة بقاٌا 23.03.10.00

 والتقطٌر الجعة صناعة وبقاٌا الذرى نفاٌات 23.03.30.00 م 

23.04.00.00 

 

، مكتلة كرٌات بشكل أو مطحونة كانت وإن صلبة بقاٌا من وؼٌره كسب
 الصوجا فول زٌت استخراج عن ناتجة

 الشمس عباد بذور من 23.06.30.00

 المنخفض اإلٌروسٌك حمض ذات الكولزا بذور من 23.06.41.00 م 

 األولٌة المادة الجمركٌة التعرٌفة

 الزنك ومركزات خامات 26 -   08

 تعٌٌن المنتجات الجمركٌة التعرٌفة رقم

 مان ورق )لفافاة باارزة رساومات تحمال حارارة، بوجاود ببسااطة مرققاة لفافاات 72.08.10.00
 .(حدٌد

 : الحرارة،مصقولة بوجود ببساطة مرققة لفافات، ؼٌرها، - 72.08.25.00

 .)حدٌد من ورق لفافة (أكثر أو ملمتر 4,75 بـ ٌقدر ُسمك ذات --

 ورق لفافاة) ملمتار 4,75 مان أقال ولكان أكثر أو ملمتر 3 بـ ٌقدر ُسمك ذات -- 72.08.26.00
 (.حدٌد من

 .حدٌد( من ورق لفافة) ملمتر 3 من أقل ُسمك ذات -- 72.08.27.00

 .حدٌد( من ورق ملمتر)لفافة 10 ٌتجاوز ُسمك ذات -- 72.08.36.00

 ورق ملمتر )لفافة 10 من أقل ولكن أكثر أو ملمتر 4,75 ب ٌقدر ُسمك ذات -- 72.08.37.00
 .حدٌد( من

 ورق )لفافاة ملمتار 4,75 مان أقل ولكن أكثر أو ملمتر 3 ب ٌقدر ُسمك ذات -- 72.08.38.00
 .حدٌد( من

 .حدٌد( من ورق )لفافة ملمتر 3 من أقل ُسمك ذات -- 72.08.39.00
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 2012سنة دٌسمبر 26الموافق  1434 عام صفر 12 فً المإرخ 12 - 12 رقم القانون من 44 المادة أحكام وتتمم : تعّدل72المادة 
الموافق    1435عام  صفر 27 مإرخ فً 08 -13من القانون رقم  43المعدلة والمتممة بموجب المادة  ،2013لسنة قانون المالٌة والمتضمن

 : ٌؤتً وتحرر كما 2014، و المتضمن قانون المالٌة لسنة 2013دٌسمبر سنة  30

المواد  بٌع ، عملٌات2015 دٌسمبر سنة 31 ؼاٌة إلى 2014سنة سبتمبر  أول من الممتدة للفترة الجمركٌة الحقوق من تعفى  :44 "المادة
 أدناه: المبٌنة والمنتجات

 

 

 

 

 

 

 

 

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

، المعدل والمتمم، المعدلة االستثماروالمتعلق بتطوٌر  2001ؼشت سنة  20المإرخ فً  03-01من األمر  9: تعدل أحكام المادة 74المادة 
والمتضمن قانون  2013دٌسمبر سنة  30الموافق  1435صفر عام  27المإرخ فً  08-13من القانون رقم  58بموجب أحكام المادة 

 :ًكما ٌؤتوتحرر  2014المالٌة لسنة 

المحددة فً المادتٌن  االستثماراتفضبل عن الحوافز الجبابٌة وشبه الجبابٌة والجمركٌة المنصوص علٌها فً القانون العام، تستفٌد  :9المادة »
 أعبله مما ٌؤتً : 2و 1

 أدناه، من المزاٌا اآلتٌة: 13.بعنوان انجازها على النحو المذكور فً المادة 1

 االستثمارات؛ إنجاز مباشرة فً تدخل والتً والمستوردة المستثناة ؼٌر ٌخص السلع فٌما الجمركٌة، الحقوق من اإلعفاء ) أ

 مباشرة تدخل التً محلٌّا المقتناة أو المستثناة المستوردة ؼٌر والخدمات السلع ٌخص المضافة فٌما القٌمة على الرسم من الشراء باإلعفاء ب(
 االستثمارات. فً إنجاز

 .االستثمار المعنً إطار فً تمت التً العقارٌة كل المقتنٌات عن لقاء عوض الملكٌة نقل حق دفع من اإلعفاء ) ج

ؼٌر ( اإلعفاء من حقوق التسجٌل ومصارٌؾ اإلشهار العقاري ومبالػ األمبلك الوطنٌة المتضمنة حق االمتٌاز على األمبلك العقارٌة المبنٌة و د
 .االستثمارٌةرٌع المبنٌة الممنوحة بعنوان إنجاز المشا

 ٌطبق هذا االمتٌاز على المدة الدنٌا لحق االمتٌاز الممنوح.

صرحة كما تستفٌد من هذه األحكام، االمتٌازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفابدة المشارٌع االستثمارٌة وكذا االستثمارات الم
 من طرؾ الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار.

( سنوات، بالنسبة 30االستؽبلل، بعد معاٌنة الشروع فً النشاط الذي تعده المصالح الجبابٌة بطلب من المستثمر، لمدة ثبلث ). بعنوان 2 
 ( منصب شؽل:    100لبلستثمارات الُمحِدثة حتى مابة )

  .اإلعفاء من الضرٌبة على أرباح الشركات 

                                                             . ًاإلعفاء من الرسم على النشاط المهن 

( منصب شؽل عند 100( سنوات، بالنسبة لبلستثمارات التً ُتنشؤ أكثر من مابة )05( سنوات إلى خمس )03وتمدد هذه المدة من ثبلث )
 انطبلق النشاط.

 .2009ٌولٌو سنة  26ستثمارات المصرح بها لدى "الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار"، ابتداء من كما تطبق هذه األحكام على اال

ال ٌطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب العمل على االستثمارات المتواجدة فً المناطق المستفٌدة من إعانة الصندوق الخاص بالجنوب 
 والهضاب العلٌا.

 المتصلة بمنح هذه االمتٌازات سحب هذه األخٌرة. ٌترتب على عدم احترام الشروط

تستفٌد االستثمارات فً القطاعات اإلستراتجٌة التً ٌحدد المجلس الوطنً لبلستثمار قابمتها، من إعفاء من الضرٌبة على أرباح الشركات 
 «.( سنوات دون اشتراط خلق مناصب شؽل 05والرسم على النشاط المهنً، لمدة خمس )

 تستفٌد االستثمارات التً تنجزها مإسسات القطاع الصناعً فً مجال البحث والتطوٌر،عند إنشاء مصلحة للبحث والتطوٌر : : 76المادة  

من أي  بالنسبة للتجهٌزات المتعلقة بالبحث و التطوٌر التً تم اقتناإها من السوق المحلٌة أو المستوردة، من إعفاء من كل الحقوق الجمركٌة أو
 كل إخضاع ضرٌبً، وكذلك من الشراء باإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة. رسم ٌعادله ومن

 تعٌٌن المنتجات الجمركٌة التعرٌفة رقم

 بقاٌا مماثلة و النشاء صناعة بقاٌا 23.03.10.00

 والتقطٌر الجعة صناعة وبقاٌا الذرى نفاٌات 23.03.30.00 م 

23.04.00.00 

 

مكتلة،  كرٌات بشكل أو مطحونة كانت وإن صلبة بقاٌا من وؼٌره كسب
 الصوجا. فول زٌت استخراج عن ناتجة

 محضرات معدنٌة و/أو آزوتٌة مركزة. 40-90-09-23
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 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم.

 

 .2015المتضمن لقانون المالٌة التكمٌلً لسنة  2015جوٌلٌة   22المؤرخ فً  01-15أمر رقم 

 

  الفرعٌة التعرٌفٌة  والوضعٌات  للوضعٌات  التابعة  المنتجات  المضافة  القٌمة  على  الرسم  من  %  17 لمعدل تخضع 64 :  المادة
 :اآلتً  الجدول فً  المدرجة ، أدناه  المعٌنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبذور  الصوجا  فول  ، 7 %المقدر  بـ  المضافة القٌمة على للرسم فضلمخوٌخضع للمعدل ا الجمركٌة الحقوق ٌعفى من  :71المادة 
 . الؽذابٌة الصناعات طرؾ  المستوردة من الشمس، وعباد الكولزا

 

 الوضعٌات/ الوضعٌات

 التعرٌفٌة  الفرعٌة

 المضافة  القٌمة  على  الرسم الجمركٌة  الحقوق تعٌٌن المواد

   ؼٌرها - 

مستوردة من طرؾ الصناعات  -- 1201.90.10
 الؽذابٌة 

 7 % معفى

 17 % 5 % أخرى-- 1201.90.90

    

   أخرى-- 

بذور الكولزا مستوردة من طرؾ -- 1205.10.91
 الصناعات الؽذابٌة

 7 % معفى

 17 % 5 % أخرى-- 1205.10.99

    

   ؼٌرها- 

مستوردة من طرؾ الصناعات -- 1206.00.91
 الؽذابٌة

 7 % معفى

 17 % 5 % أخرى-- 1206.00.99

 

 2016ٌتضمن  قانون المالٌة  لسنة  2015دٌسمبر  سنة   30الموافق   1437ربٌع  األول  عام   18مؤرخ فً  18-15 قانون رقم 

 الوضعٌات/ الوضعٌات

 التعرٌفٌة  الفرعٌة

 القٌمة  على  الرسم الجمركٌة  الحقوق التعٌٌن
 المضافة 

 األلومنٌوم  من  ومجنبات  قضبان 7604

 17 % % 30 مكسٌة 7604.11.10

 17 % 15 % عارٌة 7604.11.20

 17 % %15 ؼٌرها 7604.11.90

 األلمنٌوم  من  أنابٌب 7608

 الممزوج  ؼٌر  األلومنٌوم  من 

 17 % % 30 مكسً  أنبوب  - 7608.11.00

 17 % 15 % ؼٌرها - - 7608.19.00

 مزوجمال   باأللومنٌوم - 

 17 %  % 30 مكسً  أنبوب - - 7608.21.00

 17 % 15 % ؼٌرها - - 7608.29.00



51 

 

 

 ،2015ٌولٌو سنة  23الموافق  1436شوال عام  07المإرخ فً  01-15من األمر رقم  64تعدل و تتمم أحكام المادة  : 41المادة 
 ، و تحرر كما ٌؤتً:2015المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 

و كذا نسبة الحقوق الجمركٌة  76.08قم  والوضعٌة التعرٌفٌة ر 76.04.10.00تعدل هٌكلة الوضعٌة التعرٌفٌة الفرعٌة رقم  :  64المادة »
 المتعلقة بهما كما ٌؤتً :

 

 الوضعٌات/

 الوضعٌات الفرعٌة
 الحقوق الجمركٌة التعٌٌـن

الرسم على القٌمة 
 المضافة

  قضبان وعٌدان زواٌا وأشكال خاصة  )بروفٌبلت ( من ألمنٌوم 7604

  من األلومنٌوم ؼٌر المخلوط:  - 

 %17 30 % مطلٌة - - 7604.10.10

 %17 15 % ؼٌرها - - 7604.10.90

  مواسٌر وأنابٌب من األلومنٌوم 7608

  من األلومنٌوم ؼٌر المخلوط:  - 

 %17 30 % مطلٌة  - - 7608.10.10

 %17 15 % ؼٌرها - - 7608.10.90

  من خبلبط ألمنٌوم  - 

 %17 30 % مطلٌة  - - 7608.20.10

 %17 15 % ؼٌرها - - 7608.20.90

 

تخضع، حسب الحالة، واردات بعض المواد المصنعة المشابهة لتلك التً ٌتم انتاجها ضمن األنشطة التابعة للفروع الصناعٌة  :52المادة 
، للرسم  على القٌمة المضافة و الرسم الداخلً على االستهبلك وفق 2015من قانون المالٌة لسنة  75المنصوص علٌها بموجب أحكام المادة 

 المحددة بموجب قوانٌن المالٌة. المعدالت و التعرٌفات

ن إن عدد المنتجات المعنٌة بالقابمة الواجب إخضاعها للرسم الداخلً على االستهبلك محدود. تتم مراجعة هذه القابمة، كل سنة، بموجب قانو
 المالٌة. 

ٌل تدمج فً هذه القابمة، المنتوجات المستوردة التً تتلقى دعما فً نظام الشهادات و نظام توزٌع الحصص بالشهادة، بصفة إستثنابٌة، على سب
 ٪.30٪ الى 5 منالحفظ، و ٌتم إخضاعها للضرٌبة بمعدالت تتراوح 

 ٌحدد المعدل المطبق على كل منتج عن طرٌق التنظٌم.

 

الموجهة إلنتاج المحضرات  اصر الداخلة المبٌنة أدناه المستوردة من طرؾ منتجً المحضرات المعدنٌة المركزة،تخضع العن :68المادة 
 .2017دٌسمبر  31، ابتداء من تارٌخ صدور هذا القانون و إلى ؼاٌة %7 المعدنٌة المركزة للمعدل المخفض للرسم على القٌمة المضافة

 

 الوضعٌة الفرعٌة
 التعرٌفٌة

 المنتجاتتعٌٌن 

 األمبلح المعدنٌة األساسٌة -- 2309.90.20م 

هٌدروكسً تولوان )مضاد لؤلكسدة(، كوكوسٌدٌوستاتٌك، عناصر -ؼٌرها )بوتٌل-- 2309.90.90م 
 إضافٌة تشجع هضم األؼذٌة عند الحٌوانات(.

 هٌدروجٌن أثو فوسفاط الكلسٌوم )"الفوسفاط ثنابً الكالسٌوم"(-- 2835.25.00

 كولٌن وأمبلحه )كلورور الكولٌن(. - 2923.10.00م 

 مٌثٌونٌن- 2930.40.00
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 ومشتقاته Aفٌتامٌن  -- 2936.21.00

 ومشتقاته B1فٌتامٌن  -- 2936.22.00

 ومشتقاته B2فٌتامٌن   -- 2936.23.00

 ومشتقاته. (B5أو فٌتامٌن B3 بانتوتنٌك )فٌتامٌن  DLأو  Dحمض  2936.24.00

 ومشتقاته B6فٌتامٌن -- 2936.25.00

 ومشتقاته B12فٌتامٌن  -- 2936.26.00

 ومشتقاته Cفٌتامٌن  -- 2936.27.00

 ومشتقاته Eفٌتامٌن  -- 2936.28.00

 فٌتامٌنات أخرى ومشتقاتها -- 2936.29.00

 

  

، 1979والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1978دٌسمبر  31المإرخ فً  13-78من القانون رقم  59تعدل و تتمم أحكام المادة  :69المادة 
 5والمادة  1989والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1988دٌسمبر  31المإرخ فً  33-88من القانون رقم  67المعدلة والمتممة بموجب المادة 

والمتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  2000 ٌونٌو سنة 27الموافق  1421ربٌع األول عام  24مإرخ فً ال 02-2000من القانون رقم 
 ، و تحرر كما ٌؤتً:2000

 

اقتناء سٌارة سٌاحٌة جدٌدة تتوافق مع إعاقتهم من المستودعات ، ٌجوز لؤلشخاص المصابٌن بإعاقة حركٌة فً إطار مدنً :59المادة »
بالنسبة للسٌارات ذات محرك بمكبس متناوب  3سم 2000( سنوات، تقل أو تساوي سعة اسطوانتها 5استٌرادها، كل خمس )الجمركٌة أو 

 بالنسبة للسٌارات ذات محرك بمكبس وإٌقاد عن طرٌق الضؽط )الدٌازال(. 3سم 2500وإٌقاد بشرارات )بنزٌن( أو 

على التجارة الخارجٌة والصرؾ واإلعفاء من الحقوق الجمركٌة والرسم على القٌمة  تتم جمركة هذه السٌارات مع اإلعفاء من إجراءات الرقابة
 المضافة.

( سنوات، إال فً حالة رفع شرط عدم 5ٌجب أن ٌتم االحتفاظ بالسٌارات المقتناة أو المستوردة فً هذا اإلطار، من طرؾ مالكٌها لمدة خمس )
 حقوق تناسبٌا مع السنوات. ال تتم ، فً هذه الحالة ، إعادةالتنازل، على أن 

ٌمكن تهٌبة السٌارات الموجهة لؤلشخاص المصابٌن بإعاقة حركٌة المذكورٌن أعبله والتً تستدعً ذلك، على مستوى التراب الوطنً لدى 
 مإسسات متخصصة، ولكن ال ٌمكن وضعها قٌد االستهبلك إال بعد تقدٌم محضر مصالح المناجم.

 «. ، عند الحاجة، بقرار مشترك بٌن الوزراء المكلفٌن، بالمالٌة والصناعة والتضامن الوطنًتحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة

، المعدلة و 1996المتضمن قانون المالٌة لسنة  1995دٌسمبر  30المإرخ فً  27-95من األمر رقم  195تعدل أحكام المادة :  80المادة 
 المتممة، و تحرر كما ٌؤتً:

 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لترقٌة الصادرات". 302 -084ٌفتح فً كتابات الخزٌنة، حساب تخصٌص خاص رقمه  :195المادة »

 ٌقٌد فً هذا الحساب:

 فً باب اإلٌرادات:

  من الرسم الداخلً لبلستهبلك؛ 5حصة تقدر بـ % 

 .المساهمات المحتملة التً تقدمها الهٌبات العمومٌة والخاصة 

 .الهبات والوصاٌا 
 فً باب النفقات: 

 األعباء المتعلقة بدراسة األسواق الخارجٌة وإعبلم المصدرٌن ودراسة كٌفٌة تحسٌن نوعٌة المنتجات والخدمات الموجهة للتصدٌر. -
 إعانات الدولة لترقٌة الصادرات عن طرٌق المشاركة فً المعارض المقامة فً الخارج. -
 حساب.ٌكون الوزٌر المكلؾ بالتجارة اآلمر بصرؾ هذا ال -
 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم." -

 2016دٌسمبر سنة  28الموافق  1438ربٌع األول عام  28مؤرخ فً  14-16قانون رقم 

 2017ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  

 
 عقود اإلنتاج وكذا نشر اإلشهار الذي ٌتم بالخارج،  ٌطبق على المنتجات ؼٌر المصنعة محلٌا. م خاص علىسنشؤ رٌ: 65المادة 

 
 . و ٌكون هذا الرسم مدرجا فً الوعاء الضرٌبً للرسم على القٌمة المضافة.% 10ٌحدد معدل هذا الرسم بـ 
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 ٌخصص ناتج هذا الرسم لفابدة مٌزانٌة الدولة.  

 
المستعملة للنشر، فإن هذا الرسم ٌقع على عاتق المإسسة التً تطلب نشر اإلشهار للمنتجات المعنٌة دون إمكانٌة حسم التكلفة أٌا كانت الوسٌلة 

 من ناتجها الضرٌبً.
 

 تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزٌر المكلؾ بالمالٌة. 

لجبابٌة استمارة التصرٌح" بعبارة " تقدم اإلدارة الجبابٌة استمارة التصرٌح الممكن تسلٌمها إلكترونٌا تستبدل عبارة " تقدم اإلدارة ا :67المادة 
 " فً المواد ذات الصلة فً مختلؾ القوانٌن الجبابٌة .

 

ارج عن إرادة المكلؾ ال تستحق ؼرامات التؤخٌر عندما تتعرض عملٌات الدفع االلكترونٌة المنجزة فً اآلجال المحددة، لتؤخٌر خ :68المادة 
 تارٌخ الدفع.(  أٌام تحسب إبتداء من 10بالضرٌبة و إرادة المإسسة المالٌة، شرٌطة أن ال ٌتجاوز هذا التؤخٌر  عشرة )

 

مفرطا  لتً ٌعتبر استهبلكهاا الؽاز والمنتجات البترولٌةو فعالٌة الطاقوٌة و ٌطبق على األجهزة المشتؽلة بالكهرباءللرسم  ٌإسس   :70المادة 
ٌستحق دفع هذا الرسم عند الجمركة بالنسبة لؤلجهزة و. به ولمبالنظر إلى معاٌٌر التحّكم فً الطاقة المنصوص علٌها فً التنظٌم المع

 المستوردة و عند الخروج من المصنع بالنسبة لؤلجهزة المنتجة محلٌا.
 وصنؾ الطاقة التً تنتمً إلٌها  على الوسم و إلصاقها  خصابص الطاقوٌةالمتعلقة بال بٌاناتٌجب على المستوردٌن والمنتجٌن المحلٌٌن ذكر ال

 على األجهزة وأؼلفة تعببتها . 
 .المعمول بهوسم هً تلك المنصوص علٌها فً التنظٌم و الإن متطلّبات التؤشٌر 

 الطاقوٌة. تصنٌؾ و الوسمعالٌة واضعة للقواعد الخاصة بالفٌطّبق رسم الفعالٌة الطاقوٌة على األجهزة المشتؽلة بالكهرباء و الخ

 ٌرخص للمستوردٌن  باستٌراد  األجهزة  ذات األصناؾ أ وب وج، وتخضع  لرسم  الفعالٌة  الطاقوٌة كاآلتً:

 

 معدل رسم الفعالٌة الطاقوٌة حسب الصنف الطاقوي

 ج ب ، أ+، أ ++أ

5% 20 % 30 % 

 

وٌطبق على األجهزة المصنوعة محلٌا ابتداء من أول ٌناٌر  2017الرسم المستحق على األجهزة المستوردة ابتداء من أول ٌولٌو سنة  ٌطبق
 . 2018سنة 

 اآلتً: ٌطبق هذا الرسم على األجهزة المصنوعة محلٌا حسب الصنؾ الطاقوي وحسب الُسلّم التصاعدي

 
 
 
 
 
 
 

 ٌطبق رسم الفعالٌة الطاقوٌة حسب السلم المذكور على األجهزة المذكورة أدناه : 
 

 تعٌٌن المنتوجات
 البند التعرٌفً/

 البند الفرعً

فئات األجهزة المنصوص 
 نّص تنظٌمً بموجبعلٌها 

المزوّدة  بمروحة ذات محّرك،  تكٌٌؾ الهواءوأجهزة الت آ
وعناصر لتؽٌٌر درجة الحرارة والرطوبة، بما فً ذلك تلك 

التً تقٌس درجة الرطوبة   و ال ٌمكن أن تعّدل بشكل 
والخارجٌة  الداخلٌة منفصل )مكٌفات الهواء،وحداتها

 :،المقّدمة بصورة منفصلة، باستثناء

  المنتجات المعّدة للصناعات التركٌبٌة و ما ٌسّمى
 .CKDالمجموعات من صنؾ 

   24000وحدات بسعة تزٌد عن  BTU .ساعة 

 84.15م 

 

أجهزة التكٌٌف ذات 
 االستخدام المنزلً.

 الطاقويمعدل رسم الفعالٌة الطاقوٌة حسب الصنف 

، +، أ ++أ
 أ

 ز و ه د ج ب

5% 
10 
% 

15 
% 

20 % 25 % 30 % 35 % 
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ومجمدات وؼٌرها من المعدات وآالت ومبردات ثبلجات 
  ه ،ذات تجهٌز كهربابً أو ؼٌر ةدوالبروأجهزة إنتاج 

من اآلالت المستخدمة فً  األجهزة الحرارة و ؼٌرمضخات 
 :، باستثناء84.15 رقم تكٌٌؾ الهواء المذكورة فً البند

  المنتجات المعّدة للصناعات التركٌبٌة وما ٌسمى
 ؛ CKDالمجموعات من صنؾ 

مجّمع ثبلجة مجمدة مزوّدة بؤبواب خارجٌة منفصلة وسعة  -
 لتر؛ 650تخزٌن تتجاوز       

 حافظات  من نوع خزنة تتجاوز سعتها  -تأثاث مجمدا
 لتر؛ 800

 تتجاوز سعتها  حافظات  من نوع خزانة -أثاث مجمدات
 لتر 900

 رض متضمن جهاز للتبرٌد.عأثاث آخر للحفظ و ال 

 84.18م 
ثالجات ومجمدات 

 مجمدةومجموعاتها )ثالجة 
 (.لالستخدام المنزلً

 

ٌتعٌن على المستوردٌن والمصنعٌن المحلٌٌن استنادا إلى تصرٌحهم، بتقدٌم وثٌقة مقدمة من  الهٌبات المخولة تبٌن الصنؾ الطاقوي : 71المادة 
 الذي ٌنتمً إلٌه المنتج.

 
 تضمن هٌبات و/أو مخابر معتمدة مكلفة بالتصدٌق و الموافقة الرقابة على الفعالٌة الطاقوٌة.

 
ٌّة  مخالفة  متعلقة   35بقواعد  وسم  المردودٌة  الطاقوٌة، تعّرض المخالفٌن لدفع مباشر لقٌمة الرسم طبقا للصنؾ الطاقوي "ز" بمعدل  إن  أ

 .% و  لؽرامة مالٌة تعادل مرتٌن قٌمة الجهاز المستورد أو الجهاز المصنوع محلٌا
 

 تحّدد  كٌفٌات  تطبٌق أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك  .
 

متعلّق بالتصنٌؾ و التنظٌم التخضع األجهزة المشتؽلة بالكهرباء و الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالٌة الطاقوٌة التً ال تخضع إلى  : 72المادة 
%  . وٌطبق  الرسم  المستحق  على  األجهزة  المستوردة  ابتداء  من  أول  ٌناٌر  سنة  25 الوسم الطاقوٌٌن إلى رسم الفعالٌة الطاقوٌة بمعدل

 .2018األجهزة  المصنوعة  محلٌا  ابتداء  من  أول  ٌناٌر  سنة وٌطبق  على   2017

 
 % على األجهزة التالٌة : 25ٌطبق رسم الفعالٌة الطاقوٌة بمعدل 

 

 تعٌٌن المنتوجات
 البند التعرٌفً/

 البند الفرعً

فئات األجهزة 
المنصوص علٌها 

 نّص تنظٌمً بموجب

  باستثناء:سخانات المٌاه والسخانات الكهربابٌة، 

 مجموعات الصناعات التركٌبٌة وما ٌسمى مجموعات-
CKD. 

 .لتر 80وحدات بسعة تزٌد عن -

أجهزة إنتاج وتخزٌن  8516.10 م 
الماء الساخن لبلستخدام 

 المنزلً
مجموعات الصناعات التركٌبٌة وما  :عداالمراجل ما 

 CKD.ٌسمى مجموعات 
 8403.10 م

 باستثناء:الؽّساالت بما فٌها تلك المزوّدة بجهاز التجفٌؾ 
 مجموعات الصناعات التركٌبٌة وما ٌسمى مجموعات -

CKD. 

 األجزاء؛  -

وحدات بسعة أحادٌة معّبر عنها بوزن الثٌاب الجافة تزٌد  -
 .كػ 10عن 

الؽساالت، مجففات  84.50 م
المبلبس واألجهزة 

تجفٌؾ( –)ؼسل  المدمجة
 لبلستخدام المنزلً

آالت التجفٌؾ، ما عدا تلك ذات سعة أحادٌة معّبر عنها 
 .كػ 10بوزن الثٌاب الجافة تزٌد عن 

8451.21.00.0
0 
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 باستثناء:ؼساالت الصحون 

مجموعات الصناعات التركٌبٌة وما ٌسمى مجموعات  -
.CKD 

 األجزاء. -

8422.11.90.0
0 

ؼساالت الصحون 
 لبلستخدام المنزلً

8516.50.00.0 األفران ذات الموجات الكهرومؽناطٌسٌة القصٌرة. 
األفران ذات االستخدام  0

أفران أخرى؛ الطابخات ، المواقد، )بما فً ذلك موابد  المنزلً
 الطهً( ، مشابك الشواء  و أجهزة الشواء.

8516.60 

 الكهربابٌة. المكاوي
 م

8516.40.00.0
0 

المكاوي لبلستخدام 
 المنزلً

أجهزة استقبال البث االذاعً ، و لو مركّبة فً نفس القالب 
بجهاز تسجٌل أو استنساخ الصوت أو الصور أو بجهاز 

مجموعات الصناعات التركٌبٌة وما  :قٌاس الوقت، باستثناء
وتلك األصناؾ المستعملة فً  CKDٌسمى مجموعات  

 السٌارات.

األجهزة السمعٌة  85.27 م
البصرٌة )أجهزة 

االستقبال ألجهزة الرادٌو 
والتلفزٌون(، لبلستخدام 

 المنزلً.
أجهزة استقبال التلفزٌون وإن اشتملت على جهاز استقبال 
البث اإلذاعً أو تسجٌل أو استنساخ الصوت أو الصور، 

مجموعات الصناعات التركٌبٌة وما ٌسمى  :باستثناء
 .CKDمجموعات 

 8528.7 م

 أجهزة  كهربابٌة  لتدفبة  المحبلت  واألرضٌات  أو
 .مماثلةالستعماالت 

8516.2 
أجهزة التسخٌن 

الكهربابٌة لبلستخدام 
 المنزلً.

 

لتحصٌل و وا التصفٌةو تشمل  قواعد الوعاءوفً الوعاء الضرٌبً للرسم على القٌمة المضافة.  ٌدرج رسم الفعالٌة الطاقوٌة: 73المادة 
 المنازعات المطّبقة  على الرسم على القٌمة المضافة، رسم الفعالٌة الطاقوٌة.

 .تعفى العملٌات على األجهزة الموجهة للتصدٌر من رسم الفعالٌة الطاقوٌة
 : ٌخصص ناتج هذا الرسم كاألتً

 90 مٌزانٌة الدولة % ; 

 10  السطر"الصندوق الوطنً للتحكم فً الطاقة و الطاقات المتجّددة و التولٌد المشترك للطاقة ـ  302-131% حساب التخصٌص الخاص 
 .: التحكم فً الطاقة2
 

 .قرار وزاري مشترك بموجبتحدد كٌفٌات تطبٌق األحكام المتعلقة برسم الفعالٌة الطاقوٌة، عند الحاجة، 
 

تخضع للرسم على القٌمة المضافة المبالػ التً تتحصل علٌها المإسسات األجنبٌة التً ال تملك إقامة مهنٌة دابمة بالجزابر، وتنشط : 74المادة 
 ٪، عندما ٌستفٌد وعاء الحساب من تخفٌض للمعدل أو من التخفٌضات.24عقد تؤدٌة الخدمات الخاضع لبلقتطاع من المصدر بنسبة  إطارفً 

 

تعفى من الرسم على القٌمة المضافة والحقوق الجمركٌة عند االستٌراد، المواد والتجهٌزات المستوردة الداخلة فً إنجاز المسجد  :77المادة 
 الكبٌر بالجزابر العاصمة.

 تحدد قابمة المواد والتجهٌزات المعفاة بموجب قرار من الوزٌر المكلؾ بالسكن.

 

 الوطنً للزرابً ،الموجهة لئلنتاج الداخلة( )العناصر ، المنتجات%5المقدر بــــ  الجمركٌة للحقوق تخضع للمعدل المخفض: 86المادة 
 :أدناه المبٌنة ،الفرعٌة الجمركٌة للتعرٌفة والتابعة

 
 الفرعٌة الجمركٌة للتعرٌفة

 تعٌٌن المنتجات صٌاغة التعرٌفة الجمركٌة
الحقوق 
 الجمركٌة

52.06.13 

دٌسٌتٌكس و  232.56مقاسها أقل من 
دٌسٌتٌكس ) ٌزٌد  192.31ال ٌقل عن 

 52رقما مترٌا و ال ٌتجاوز  43عن 
 ٪5 خٌط قطن
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تخضع مجنبات األلمنٌوم ذات التعرٌفة الجمركٌة المبٌنة أدناه، التابعة لمعدالت الحقوق الجمركٌة و معدل الرسم على القٌمة    :87المادة 
 المضافة كما ٌؤتً:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 

 % .  5قدره  لحق  جمركً  10.03تخضع  عملٌات  استٌراد  الشعٌر  التابعة  للوضعٌة  التعرٌفٌة  رقم    :105

( سنوات، المكونات و المواد األولٌة المستوردة أو 05تعفى من الحقوق الجمركٌة و الرسم على القٌمة المضافة، لمدة خمس ): 110المادة 
ناعة التً تم اقتناإها محلٌا من طرؾ المتعاملٌن من الباطن فً إطار أنشطتهم إلنتاج ألطقم واألطقم الفرعٌة الموجهة للمنتجات وتجهٌزات الص

 إللكترونٌة والكهربابٌة. المٌكانٌكٌة وا

 لتجهٌزات.من قبل المنتجٌن لهذه المنتجات واتخص هذه االعفاءات حصرٌا المتعاملٌن من الباطن المعتمدٌن 

 رقما مترٌا(

 مفتولة  أو  مبرومة )خٌط 53.07.20م 

 جوت(

 ٪5 خٌط جوت

 ٪5 خٌط عدٌد البروبٌلٌن خٌوط  متعددة  البروبٌلٌن 54.02.34.00.00

 من  البولٌتٌلٌن أو  من 5402.69.91.00م 

 البولٌبروبٌل ٌن )خٌوط

 من  البولٌبروبٌلٌن( .

خٌط عدٌد البروبٌلٌن 
مجموعة حرارة و مجموعة 

 حرارة متجعدة

5٪ 

 ٪5 خٌط الفسكوز من حرٌر الفسكوز 54.03.41.00.00

 مخلوطة  بصورة  ربٌسٌة  أو 55.09.53

 حصرٌة  بقطن

 خٌط بولستٌر/ 
 ٪80قطن:

 ٪ قطن.20 وبولستٌر

5٪ 

 ٪5 خٌط الشونً خٌط الشونً 56.06.00.10.00

 المنتجاتتعٌٌن  الفرعٌة للتعرٌفة الجمركٌة
الحقوق 
 الجمركٌة

 الرسم على
 القٌمة المضافة

 

 من  خبلبط األلمنٌوم -

 مجنبات جوفاء - -
 مكسٌة - - -

  

 ٪19 ٪30 بطرٌقة التخمٌل )األكسدة األنودٌة( -- --- 7604.21.11.00

 ٪19 ٪15 بطرٌقة المعالجة الحرارٌة ---- 7604.21.12.00

 ٪19 ٪30 بطرق أخرى-- -- 7604.21.19.00

   ؼٌرها -- --- 

7604.21.91.00 

 

مم 1.3ذات سمك ٌساوي أو ٌقل عم ----
 م6.5وبطول ٌساوي أو ٌقل عن 

15٪ 19٪ 

 ٪19 ٪15 ؼٌرها --- 7604.21.99.00

 
 ؼٌرها ----
 مكسٌة: ----

  

 ٪19 ٪30 مجنبات ---- 7604.29.12

   ؼٌرها ----- 

 ٪19 ٪15 مجنبات ---- 7604.29.92
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لوزٌر المكلؾ بالصناعة و بٌن اتحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة و كذا قابمة المواد و التجهٌزات المعنٌة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك 
 المكلؾ بالمالٌة.الوزٌر 

ٌولٌو  سنة    18الموافق    1432شعبان  عام   16المإرخ  فً    11-11من  القانون  رقم    14تعدل  وتتمم  أحكام  المادة    :114المادة 
 وتحرر  كما  ٌؤتً:  2011والمتضمن  قانون  المالٌة  التكمٌلً  لسنة،   2011

 ٌناٌر  أول  من  تتراوح  لفترة  المضافة المطبق  القٌمة على الرسم  من  األساسٌة  والزٌوت الؽذابٌة السكر   بٌع  عملٌات تعفى  14:المادة "
 2011. سنة   ؼشت  31  إلى 

 رقم  الفرعٌة  التعرٌفٌة  التابعة للوضعٌات  الخام  السكر  الواردات من المضافة،  على القٌمة والرسم الجمركٌة الحقوق من تعفى كما
17.01.11.00 B  17.01.12.00  و K 15.07.10.10رقم  الفرعٌة  التعرٌفٌة  التابعة للوضعٌات  الخام  الؽذابٌة  الزٌوت H  و 
15.08.10.10 C 15.11.10.10وL   15.12.11.10و P 15.13.11.10 و J 15.13.21.10 و W 15.14.11.10  و D  و
15.15.21.10 K  ، ًرقم  الفرعٌة التعرٌفٌة  للوضعٌات التابع وكذا السكر أعبله، الفقرة بموجب المعفاة  دالموا  صناعة  المستعملة  ف  
17.01.91.00 X 17.01.99.00 و S أعبله  الفقرة  فً  المذكورة الفترة  خبلل  على حالته  بٌعه  إلعادة  الموجه. 

 الؽذابٌة الخام والزٌوت السكر على   2011 سنة سبتمبر أول من المستحقة اعتبارا  المضافة القٌمة على والرسم الجمركٌة تستفٌد الحقوق
القٌمة  على الرسم من اإلعفاء من المعنٌة المواد الحالة األخٌرة،  هذه  فً  وتستفٌد .المنافسة المتعلقٌن التشرٌع والتنظٌم تطبٌق إطار فً الخام،

 .التوزٌع مراحل مختلؾ فً المضافة

 القٌمة  المضافة  كل  المدخبلت  ومستهلكات  عملٌة  تكرٌر  وتكٌٌؾ  الزٌوتكما  تعفى  من  الرسم  على  

 الؽذابٌة  المذكورة  فً  الفقرات  السابقة .

 ".بالمالٌة  المكلؾ الوزٌر  من الحاجة، بقرار  عند السابقة، الفقرة تطبٌق  كٌفٌات تحدد

 

 .2018 لسنة المالٌة ، ٌتضمن قانون 2017سنة دٌسمبر 27 االموافق 1439 عام الثانً ربٌع8 فً  مؤرخ 11-17 رقم  قانون

 

والمتضمن  2011ٌولٌو سنة  18الموافق  1432شعبان عام  16المإرخ فً  11-11من القانون رقم  14تعدل أحكام المادة  :59المادة 
 ، المعدلة ، و تحرر كما ٌؤتً:2011قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 

  للفترة التً تتراوح من  المضافة المطبق  القٌمة  على  الرسم  من  األساسٌة  والزٌوت الؽذابٌة  السكر  بٌع  عملٌات  تعفى  14:"المادة 
 2011. سنة   ؼشت  31  إلى  ٌناٌر  أول

 رقم  الفرعٌة  التعرٌفٌة  ضمن الوضعٌات  الخام  السكر  استٌراد  عملٌات المضافة،  على القٌمة والرسم الجمركٌة الحقوق من تعفى كما
17.01.11.00 B  17.01.12.00  و K 15.07.10.10رقم  الفرعٌة  التعرٌفٌة  الخام التابعة للوضعٌات  الؽذابٌة  الزٌوت H  و 
15.08.10.10 C 15.11.10.10وL  15.12.11.10و P 15.13.11.10 و J 15.13.21.10 و W 15.14.11.10  و D 

  رقم  التعرٌفٌة الفرعٌة  للوضعٌات التابع وكذا السكر أعبله، الفقرة بموجب المعفاة  المواد  ةصناع  ، المستعملة  فً K 15.15.21.10و
17.01.91.00 X 17.01.99.00 و S أعبله  الفقرة  فً  للفترة المذكورة على حالته للبٌع الموجهة. 

 عندما االمضافة القٌمة والرسم على الجمركٌة الحقوقمن  الخامة الؽذابٌة والزٌوت الخام السكر ٌعفى ،2011سنة  سبتمبر أول من ابتداء
 .التنظٌم طرٌق المحدد عن سعارألا سقؾ فً  تجاوز إخضاعها على ٌترتب

 .التوزٌع مراحل مختلؾ فً المضافة القٌمة على الرسم من إعفاء من المعنٌة المواد تستفٌد خٌرة،ألا هذه الحالة وفً

 .الحكم  هذا تنفٌذ من ابتداء التدبٌر  هذا مفعول ٌسري 

 فً الفقرات االمذكورة الؽذابٌة وتكٌٌؾ الزٌوت تكرٌر عملٌة مستهلكات من وؼٌرها المدخبلت كل المضافة، القٌمة على الرسم من أٌضا تعفى
 .البذور سحق ستؽبلل لمصانعالا قٌد الوضع حالما ٌتم المضافة على القٌمة والرسم الجمركٌة بالحقوق حتفاظالا مع السابقة،

 ".بالمالٌة  المكلؾ الوزٌر  من الحاجة، بقرار  عند السابقة، الفقرة تطبٌق  كٌفٌات تحدد

 ٌنشؤ رسم على نشاط الموزعٌن بالجملة للتعببات االلكترونٌة للرصٌد الهاتفً.  : 72المادة 

على اقتطاع أرصدة  0,5%اإللكترونٌة لرصٌد المواصبلت السلكٌة و البلسلكٌة  بـ  تحدد نسبة الرسم على نشاط التوزٌع بالجملة للتعببات
 المواصبلت السلكٌة و البلسلكٌة التً تجري لدى متعاملً المواصبلت السلكٌة و البلسلكٌة.

الضبط للبرٌد والمواصبلت  ٌتم جمع هذا الرسم من طرؾ متعاملً المواصبلت السلكٌة و البلسلكٌة أثناء كل اقتطاع، وٌتم دفعه إلى سلطة
 السلكٌة والبلسلكٌة.

و  تقوم سلطة الضبط للبرٌد والمواصبلت السلكٌة والبلسلكٌة بصفة منتظمة بإعادة دفع المبالػ المدفوعة من طرؾ متعاملً المواصبلت السلكٌة
ستعمال وتطوٌر تكنولوجٌات اإلعبلم الذي عــنــوانه "صــنــدوق تــمـلّك اال 302-128البلسلكٌة إلى حساب التخصٌص الخاص رقم 

 . 1واالتصال وإعادة توزٌع طٌؾ الذبذبات البلسلكٌة الكهربابٌة"، السطر

 تحدد تدابٌر تطبٌق أحكام هذه المادة عن طرٌق التنظٌم. 

 ة.على رقم األعمال السنوي لسلطة الضبط للبرٌد والمواصبلت السلكٌة والبلسلكٌ% 0,5ٌنشؤ رسم نسبته  : 73المادة 
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ة ٌدفع عابد هذه المساهمة، على األكثر فً نهاٌة الفصل األول للسنة الموالٌة، من طرؾ سلطة الضبط للبرٌد والمواصبلت السلكٌة والبلسلكٌ
الذي عنوانه "صندوق تملّك االستعمال وتطوٌر تكنولوجٌات اإلعبلم واالتصال وإعادة توزٌع  302-128إلى حساب التخصٌص الخاص رقم 

 . 2ذبات البلسلكٌة الكهربابٌة"، السطر طٌؾ الذب

على رقم أعمال المتعاملٌن الحابزٌن على رخص إقامة واستؽبلل شبكـات عمومٌة للمواصبلت السلكٌة  % 0,5ٌشؤ رسم نسبته  : 74المادة 
 والبلسلكٌة للهاتؾ المحمول المفتوحة للجمهـور.

ة والبلسلكٌة فً الجزابر، فً ظل احترام مبادئ المساواة بٌن المتعاملٌن و بدون ٌدفع هذه المساهمة جمٌع متعاملً قطاع المواصبلت السلكٌ
 تمٌٌز.

 تدفع هذه المساهمة إلى سلطة الضبط للبرٌد والمواصبلت السلكٌة والبلسلكٌة، على األكثر فً نهاٌة الفصل األول من السنة الموالٌة.
-128برٌد والمواصبلت السلكٌة والبلسلكٌة إلى حساب التخصٌص الخاص رقم ٌتم إعادة دفع عابد هذه المساهمة من طرؾ سلطة الضبط لل

الذي عــنــوانه "صندوق تـملّك االستعمال وتطوٌر تكنولوجٌات اإلعبلم واالتصال وإعادة توزٌع طٌؾ الذبذبات البلسلكٌة الكهربابٌة"،  302
 . 2السطر 

  الصافً للمتعاملٌن أصحاب تراخٌص تزوٌد النفاذ إلى االنترنت.على الناتج السنوي %  0,5ٌنشؤ رسم نسبته  : 75المادة 

 تدفع هذه المساهمة إلى سلطة الضبط للبرٌد والمواصبلت السلكٌة والبلسلكٌة، على األكثر فً نهاٌة الفصل األول من السنة الموالٌة.
-128والبلسلكٌة إلى حساب التخصٌص الخاص رقم  تتم إعادة دفع عابد هذه المساهمة من طرؾ سلطة الضبط للبرٌد والمواصبلت السلكٌة

الذي عـنوانه "صندوق تــمـلّك االستعمال وتطوٌر تكنولوجٌات اإلعبلم واالتصال وإعادة توزٌع طٌؾ الذبذبات البلسلكٌة الكهربابٌة"،  302
 .2السطر 

 

 2018  لسنة التكمٌلً المالٌة قانون ٌتضمن ،2018جوٌلٌة  11فً مؤرخ  13-18رقم  قانون

 
 المطبقة القواعد ٌحدد الذي  2004 سنة ٌونٌو 23 فً المإرخ ٠ 02-04 رقم القانون من 12 و 10 المادتٌن أحكام وتتمم تعدل 4 : الماّدة
 :ٌؤتً كما وتحرران المعدل والمتمم، التجارٌة، الممارسات على

 أعبله، 2 المادة فً  المذكورة النشاطات ٌمارسون الذٌن االقتصادٌٌناألعوان  بٌن خدمات تؤدٌة أو سلع، بٌع كل ٌكون أن ٌجب :10المادة ”
 .محلها تحل وثٌقة أو فاتورة إصدار محل
 بمجرد الوثابق هذه تسلّم .الحالة بحسب منه، بطلبها المشتري وٌلزم محلها، تحل التً الوثٌقة أو الفاتورة بتسلٌم الخدمات مقدم أو البابع ٌلزم
 .الخدمة تؤدٌة أو البٌع إتمام

 المصنعٌن قبل من التبؽٌة المنتجات بٌع ٌتم أن ٌسمح التجزبة، تجار ٌخص فٌما أعبله، ورد مما استثناء
 بٌع فاتورة إصدار خبلل من ”النقدي المشتري” وٌدعون التجزبة، تجار إلى ة، ي المال وزارة ل ب  ق ن م ن دي  م ت  المع أوالموزعٌن

 ٌتكفل أن على ،”المعتمدون الموزعون أو المصنعون” البابع به ٌحتفظ صندوق وصل وإصدار ”نقدي فاتورة” مسّمى تحت تحرر للمشتري
 .المهنً النشاط على والرسم المضافة القٌمة على الرسم وهً الحالة، هذه فً التجزبة تاجر على المستحقة الضرابب بتسدٌد البابع
 تحلّ  التً الوثٌقة أو الفاتورة هذه أنّ  ؼٌر .المعاملة هذه ٌبرر سند أو للصندوق وصل محل للمستهلك الخدمات تؤدٌة أو السلع بٌع ٌكون أن ٌجب
 .الزبون طلبها إذا تسلّم أن ٌجب محلّها
 عن باستعمالها، الملزمٌن االقتصادٌٌن المتعاملٌن فبات وكذا الفاتورة، محلّ  تحلّ  التً الوثٌقة نموذج ٌحدد

 .”التنظٌم طرٌق
 الكٌفٌات و للشروط طبقا الصندوق، وصل وكذا التحوٌل، وسند التلخٌصٌة والفاتورة التسلٌم وسند الفاتورة إعداد ٌتم أن ٌجب 12:  المادة”

 .”التنظٌم طرٌق عن المحددة
 

 .2019  لسنة المالٌة قانون ٌتضمن ،2018دٌسمبر سنة 27فً مؤرخ  18-18رقم  قانون
 

تخضع المنتوجات المدرجة ضمن الوضعٌات التعرٌفٌة الفرعٌة أدناه، للحقوق الجمركٌة والرسم على القٌمة المضافة، حسب  : 37المادة 
 المعدالت اآلتٌة :

 

 معدل الحقوق الجمركٌة البٌان التعرٌفً الفرعٌة الوضعٌة
 معدل الرسم على
 القٌمة المضافة

 

حتى و إن  الخبلٌا الضوبٌة الفولتانٌة ---
كانت مجمعة على شكل أعمدة أو مشكلة 

 فً لوحات
  

 19 5 الخبلٌا الضوبٌة الفولتانٌة  ---- 8541.40.11.00
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الخبلٌا الضوبٌة الفولتانٌة حتى و إن  ----
كانت مجمعة على شكل أعمدة أو مشكلة 

 فً لوحات
  

 CKD 5 9التشكٌبلت التً تدعى  ----- 8541.40.12.10

8541.40.12.20 
التشكٌبلت الموجهة للصناعات  -----

 التركٌبٌة
30 19 

 19 30 ؼٌرها ----- 8541.40.12.90

 
تنشط فً مجال النقل الجوي من  تعفى شركات النقل الجوي للمسافرٌن والبضابع الخاضعة للقانون الجزابري، وكذا فروعها التً : 42المادة 

وقطع الؽٌار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات  وتصلٌح محركات بالخارج والتجهٌزات الحقوق والرسوم المستحقة، عند شراء
 استعمال هذه المركبات الجوٌة خبلل مدة االستؽبلل. الجوٌة وكذا التجهٌزات األرضٌة الضرورٌة فً

 والوزٌر المكلؾ بالنقل.تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بٌن وزٌر المالٌة 
 


