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

 باسم الشعب

  

 ، اءإن رئٌس الحكومة، رئٌس مجلس الوزر

 بناء على تقرٌر وزٌر المالٌة،  -

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

 -  62والمتضمن إلؽاء القانون رقم   1973ٌولٌو سنة  5الموافق   1393جمادى الثانٌة عام  5المإرخ فً   29 -  73رقم  األمروبمقتضى  - 
 .   1962دٌسمبر سنة   31ؼاٌة  إلىالنافذ  آخر، لمفعول التشرٌع إشعارالتمدٌد، حتى  إلىوالرامً   1962دٌسمبر سنة   31المإرخ فً  157

والمتضمن الموافقة على القوانٌن   1975سنة دٌسمبر   30الموافق   1395الحجة عام  ذي  27 فًالمإرخ   87 -75رقم  األمروبمقتضى  - 
 الجبائٌة، 

 : ٌلًٌؤمر بما 

 ، تشكل قانون الطابع. األمرالمادة األولى : إن األحكام الملحقة بهذا  

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

المتعلقة برسم الطابع، تكون عند الحاجة موضوع تقنٌن بواسطة مراسٌم تتخذ  لؤلحكام: إن النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة و المتممة   2 المادة 
 بناء على تقرٌر وزٌر المالٌة. 

 عبٌة. وقانون الطابع الملحق به، فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الش األمر: ٌنشر هذا  3 المادة 

  .1976دٌسمبر سنة   9الموافق   1396الحجة عام  ذي   17حرر بالجزائر فً

 

 

بومدٌن هواري                                                                            
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 باب األولـلا

 ةـامـام عـكـأح

 األولم ـالقس 
 المدٌنون بالرسوم -طرق التحصٌل  

والقضائٌة وللمحررات التً ٌمكن أن تقدم المدنٌة  المخصصة للعقود األوراق: إن رسم الطابع هو الضرٌبة المفروضة على جمٌع المادة األولى 
 للقضاء كدلٌل.

 االستثناءات التً ٌنص علٌها القانون.  إالوال توجد استثناءات أخرى 

 100هذا المبلػ وذلك مع مراعاة أحكام المادة  جكان تطبٌق تعرٌفة رسم الطابع ال ٌنت إذادج فً حالة ما  5 : ال ٌمكن تحصٌل أقل من2المادة  
 (1). لقانونمن هذا ا

 : ٌإسس طابع خاص لكل نوع من الورق. 3المادة 

 . "الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة" التالٌة:ه وشعاره ٌتمثل فً الكلمات ؽوٌحمل كل طابع بصفة متمٌزة مبل

فً مختلؾ الحاالت حٌث ٌكون دفع رسم الحقٌقً فً مجال الضرائب المباشرة،  ح: ٌلزم على المدٌنٌن بالرسم الخاضعٌن لنظام الرب 4المادة  
الطابع مثبتا عن طرٌق وضع الطوابع أو الطوابع الممٌزة أو العبلمات بدفع الرسوم مثلما أدرجت فً الجداول بتعوٌضها بعبلمات مطبوعة 

 خاصة سبق لئلدارة الجبائٌة أن وافقت علٌها.  آالتبواسطة 

 فً المقطع السابق: كما ٌلزم بدفع الرسوم بالكٌفٌة المشار إلٌها  

 نقل المسافرٌن.  ولؽمست -

 األشخاص الذٌن ٌقومون بكراء المساحات.  - 

 كتاب الضبط لحساب المستعملٌن والموثقٌن لحساب زبائنهم.  - 

 (2).ة بدائرتهمأن ٌختاروا نمط الدفع وهذا بتقدٌم طلباتهم إلى مفتشٌة الضرائب التً تسلم الرخص والواقع اآلخرٌنٌمكن للمدٌنٌن بالرسوم  

الخاصة المنصوص علٌها  باألحكاما ٌخص دفع رسوم الطابع والؽرامات المرتبطة بها وذلك من دون المساس م: ٌكونون متضامنٌن ف5ٌ المادة 
 فً هذا القانون: 

 ، لؤلطراؾجمٌع الموقعٌن فٌما ٌخص العقود الملزمة  -

 المقرضون والمقترضون فٌما ٌخص االلتزامات،  - 

 ة. ؼموظفون الذٌن تسلموا أو حرروا عقودا معلنة عن عقود أو كتب ؼٌر مدموال - 

 رسم الطابع لجمٌع العقود بٌن الدولة والمواطنٌن، ٌكون على عاتق المواطنٌن.  إن:   6المادة 

 القسـم الثانً

 عـوالمن التقادمأنـواع  

 (3) ملؽاة. : 7 المادة 

من   213 إلى  206 دالورق المفروض علٌه الطابع، تطبق علٌه العقوبات المنصوص علٌها فً الموا الطوابع وبٌع استعمالسوء  إن:   8دةالما
 قانون العقوبات. 

الطوابع المنفصلة أو الطوابع الممٌزة  استعمالمن هذا القانون على   34دة : تطبق العقوبات المنصوص علٌها فً الما 9المادة  
 الطوابع أو محاولة بٌعها.   هبالنسبة لتسدٌد جمٌع أنواع الرسوم وكذلك بٌع هذؼٌر الصحٌحة أو التً سبق استعمالها 

أو بٌع أو  استعمالش، بتزٌٌؾ أو ؽمن هذا القانون، على الذٌن قاموا، بقصد ال  34دة : تطبق العقوبات المنصوص علٌها فً الما 10المادة  
 . استعمالهامدموؼة قد سبق  ألوراقمحاولة بٌع 

 ٌجوز أن تكون عبلمة الطابع مشوهة أو أن تؽطى بكتابة.  : ال  11دة الما 

 . األولعقد، ال ٌجوز استعماله لعقد آخر ولو لم ٌنته العقد  أيسبق استعماله من أجل تحرٌر  : أن الورق المدموغ الذي  12دةالما 

نفس الورقة المدموؼة بالرؼم من كل استعمال أو نظام ا فً م: ال ٌمكن أن ٌعد عقدان الواحد تلو اآلخر وال أن تسلم صورة عنه  13دةالما 
 مخالؾ. 

                                                           

 . 2000لسنة  ق.ممن  29و  1986 لسنة من ق.م 66: معدلة بموجب المادتٌن 2المادة  (1)
 . 1996لسنة ق.م من  60و  1991 لسنة من ق.م 45: معدلة بموجب المادتٌن  4لمادة ا (2)
  ) تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائٌة( . 2011من ق.م لسنة   24و ملؽاة بموجب المادة   2000من ق.م لسنة  30: معدلة بموجب المادة  7المادة  (3)
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المنشئة أو  دوالمخالصات عن أسعار البٌع ومخالصات تسدٌد العقو األطراؾالمبرمة فً ؼٌاب   دعلى العقو دقةالمصا ،لكذوٌستثنى من  
وفً نفس المدة، والمحاضر المتعلقة باالعتراؾ ورفع  التً ال ٌمكن تنفٌذها فً ٌوم واحد  دوالمحاضر وؼٌرها من العقو  االلتزام، والجرود

الذي ٌمكن القٌام به على أثر محضر ٌتعلق بوضعها، وإعبلنات كتاب الضبط التً ٌمكن أن تحرر أٌضا على إثر أحكام ووثائق أخرى  األختام
ورقة مدموؼة واحدة كقسط من نفس الدٌن  العمومٌة على األموالوتسلم نسخ عنها. وٌمكن إعطاء عدة مخالصات رسمٌة أو ٌسلمها محاسبو 

 الواحد أو قسط واحد من أجرة أرض أو كراء. 

 أثر كما لو كانت محررة على ورق ؼٌر ومدموغ.  أيالتً تحرر على نفس الورقة المدموؼة لٌس لها  األخرىن جمٌع المخالصات إو 

أي قرار على عقد أو  إصدارالعمومٌة اإلدارات اآلخرٌن، التصرؾ وعلى : ٌمنع على المواثٌق وكتاب الضبط والموظفٌن العمومٌٌن   14دةالما 
 لٌه من أجل الطابع.عٌر مإشر ؼورق مدموغ بالطابع أو  على محررأو سند تجاري ؼٌر  دفتر

خاص وبالنسبة  مودعكشوؾ المصارٌؾ التً ٌعدها كتاب الضبط والموثقون والمستكتبون، ٌجب أن ٌبٌن فٌها بصفة متمٌزة فً  إن:  15المادة  
 الخزٌنة .  إلىة وعلكل مصروؾ، مبلػ الرسوم المدف

أو سند أو كتاب أو جدول أو شهادة أو  أسهمورقة تجارٌة، أو ورقة  إلىٌر قضائً ؼمومً قضائً أو عقد عندما ٌشار فً ع:   16المادة 
لى الموثق أو كاتب عنه ٌتعٌن إللمفتش أثناء التسجٌل فٌلزم تقدٌمه أال  ٌر مسجل، وؼقد آخر ٌخضع لرسم طابع وعأي  إلىشهادة تؤمٌن أو 
 مومً آخر أن ٌصرح صراحة فً العقد إذا كان السند ٌحمل الطابع المقرر وأن ٌصرح بمبلػ رسم الطابع المدفوع. عؾ ظالضبط أو أي مو

 والموظفٌن اآلخرٌن.العمومٌٌن  ٌتم تحرٌر محضر ضد كتاب الضبط اإلؼفالو فً حالة  

 (1) .لى كل مخالفةعدج تطبق  5000لموثقون الذٌن ٌعملون لحسابهم الخاص، لؽرامة قدرها وٌتعرض ا 

 لى كل مفتش للتسجٌل: ع: ٌمنع أٌضا   17المادة 

 ٌد الطابع، فلٌه بما ٌعلى ورق مدموغ بالطابع المقرر أو لم ٌكن مإشرا علم ٌكن محررا  عقد أن ٌسجل أي ( 1

 هذه السندات طبقا للقانون.  إلٌهاول دون أن تقدم دلى السندات التجارٌة القابلة للتعٌخص االحتجاجات  التسجٌل فٌما إلجراءأن ٌقبل  (2

 دج : 5.000و  500رامة تتراوح بٌن ؼ: تفرض   18المادة  

 ٌرتكبها الخواص.   11المادة  ألحكاملى كل مخالفة ع (1

 ،أعبله 13و  12 المادتٌن ألحكامرفً مخالؾ ع عقد لى كل( ع2

 .   15لى مخالفة أحكام المادة ( ع3

 .ن ذلك بدفع رسوم الطابععبله، ٌقوم المخالفون، فضبل عوفً جمٌع الحاالت المذكورة أ 

  (2) فون العمومٌٌن.ظبله التً ٌرتكبها الموعبمحضر كل مخالفة للمواد المذكورة أ تثبت 

من هذا القانون، من    4ع مثلما أدرجت فً الجداول والمشار إلٌهم فً المادة ن بدفع رسوم الطابون بالرسم الملزمو: ٌعفى المدٌن  19المادة 
لى مستوى قباضة الضرائب فً األٌام علٌهم دفع رسم الطابع المجموع لحساب الخزٌنة عتسلٌم الجداول المذكورة فً هذا الصدد وٌلزم 

 فٌه الرسوم.  األولى من الشهر الذي ٌلً الشهر أو الثبلثً الذي تستحق( 20)العشرٌن 

 لٌه فً هذا المجال. عالمنصوص  حالمتؤخر للتصرٌ اإلٌداعحالة  فً  ℅10 بـ تقدررامة ؼتطبق  

اإلدارة للمدنٌن بالرسم بواسطة رسالة مسجلة فً البرٌد المضمون مع وصل االستقبال لتسوٌة  إنذاربعد   ℅25نسبة  إلىوترفع هذه الؽرامة  
 وضعه فً مدة شهر. 

 ل تؤخر فً تسدٌد رسم الطابع بقوة القانون ما ٌلً:ن كعٌترتب  

 ٌحصل فٌه الرسم.  الذي الثبلثً أوٌلً الشهر  الذيتم الدفع بعد الٌوم العشرٌن من الشهر  إذا  ℅10دفع ؼرامة جبائٌة قدرها  -

رسم  استحقاقشهر الثانً الموالً لشهر من الٌوم األول من ال ابتداءذا تم الدفع إلكل شهر أو جزء من شهر تؤخر، ℅   3 إلزام مالً قدره   -
 .   ℅25الطابع دون أن ٌفوق اإللزام المجمل مع الؽرامة الجبائٌة المذكورة أعبله نسبة أقصاها 

، بشرط أن ٌتم ℅15مع ؼرامة اإلٌداع المتؤخر، ٌخفض المبلػ اإلجمالً للؽرامتٌن إلى   ℅ 10 ـبفً حالة تزاٌد ؼرامة التحصٌل المقدرة  -
 (3).االستحقاقتصرٌح وتسدٌد الرسوم فً مدة أقصاها الٌوم األخٌر من شهر إٌداع ال

فً الجزائر سواء فً عقد  استعمال: كل عقد تم تحرٌره أو أبرم فً الخارج حٌث لم ٌوضع علٌه الطابع بعد، ٌخضع للطابع قبل أي   20المادة  
 تصرٌح أو أمام سلطة إدارٌة.  أيعمومً أو فً 

 

                                                           

 .2000 لسنة ق.م.من  31و  1991من ق.م.ت. لسنة  1986 من ق.م.لسنة  67: معدلة بموجب المواد  16المادة   (1)
 . 2000لسنة ق.م  من 61و  1986من ق.م . 68: معدلة بموجب المادتٌن 18المادة   (2)
  . 1996لسنة ق.م من  61و 1983من ق.م لسنة. 115موجب المادتٌن : معدلة ب 19المادة   (3)
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 م الثالثـالقس 

 التقادم –وي عالمتابعات والدا

  (1).ملؽاة:  21المادة  

 (1). ملؽاة:  22المادة  

: ٌبلحق تحصٌل رسوم الطابع وؼرامات المخالفة المتعلقة بذلك كما أن الدعاوى تحقق وٌحكم فٌها حسب القواعد المنصوص علٌها فً  23المادة 
 لتً تحصٌلها ٌرجع إلى اإلدارة الجبائٌة.أحكام قانون التسجٌل والمتعلقة بتحصٌل الحقوق والرسوم ا

 (2) .ملؽاة  :24 المادة  

 ،إن للدولة امتٌازا على منقوالت وأمتعة المدٌنٌن وذلك من أجل تحصٌل رسوم الطابع ؼٌر الرسوم الزائدة والؽرامات والعقوبات 25:المادة  
ن دٌن الخزٌنة بالنسبة لجمٌع رسوم الطابع التً ٌمكن أعمال. ووٌمارس هذا االمتٌاز مباشرة بعد االمتٌاز الخاص بالرسوم على رقم األ

 فً مٌدان المساعدة القضائٌة له حق األولوٌة بالنسبة لدٌون أصحاب الحقوق اآلخرٌن.  استحقاقها

العقارٌة  األموالجمٌع  قانونً على عقاريأعبله، تتمتع الخزٌنة برهن  25 فً المادة إلٌه: فضبل عن االمتٌاز على المنقول المشار 26المادة  
وٌؤخذ هذا الرهن العقاري  ،فً هذا القانون إلٌهاالتً ٌملكها المدٌنون وذلك من أجل تحصٌل مختلؾ الضرائب والؽرامات الجبائٌة المشار 

المكلؾ بزٌادة أو تعرض  الذي حكم فٌه على التارٌخابتداء من  إالوال ٌمكن تسجٌله ، تسجٌله فً مكتب حفظ األمبلك العقارٌة تارٌخعند  مرتبته
  (3).لعقوبة بسبب عدم الدفع

 (4) ملؽاة. :27 المادة 

 ملؽاة.   :28المادة 

 : ملؽاة 29المادة  

 ملؽاة.   :30لمادة 

 ملؽاة.   :31المادة 

  ملؽاة.  :32المادة  

 م الرابعـالقس 
 الجبائًش غال

ش أو تعرٌض الضرٌبة للشبهة، ٌتم عن طرٌق ؽة تكون ؼاٌتها أو نتٌجتها الش وبصفة عامة كل مناورؽكل ؼش أو محاولة لل إن:   33المادة 
ٌعاقب علٌه بالعقوبات المنصوص علٌها فً التشرٌع الجاري به العمل بالنسبة لكل ضرٌبة متملص منها.    4المادة فً  إلٌهااستعمال اآلالت المشار 

 ج.   د10.000الؽرامة ال ٌمكن أن تكون أقل من ، فان استعمال آلة بدون ترخٌص من اإلدارة ؼٌر أنه فً حالة

لبصمات مزورة، تطبق علٌه العقوبات المنصوص  استعمالالعقوبات، فان كل تقلٌد وتزٌٌؾ وتزوٌر البصمات وكل   هبهذ اإلخبلل ومن دون 
 (5) .من قانون العقوبات   210و    209تٌنالمادعلٌها فً 

فع الضرائب أو الرسوم المترتبة علٌه باستعماله د  جزئٌا من وعاء الضرٌبة وتصفٌة أوكلٌا أو  إلنقاصاقص أو حاول نكل من  -  1:  34 المادة 
هاتٌن العقوبتٌن  بإحدىخمسة أعوام أو  إلىج وسجن من عام واحد د 20.000إلى  5.000 ش تطبق علٌه ؼرامة جزائٌة تتراوح بٌنلؽوسائل ا

 فقط. 
 ج. د 1.000ٌتجاوز عشر المبلػ الخاضع للضرٌبة أو مبلػ  اإلخفاءكان هذا  إذا إال اإلخفاءة ؼٌر أن هذا التدبٌر ال ٌطبق فً حال 
أخرى  احتٌالٌة أو جعل عوائق بواسطة طرق  إعسارهالتدلٌسٌة، قٌام المكلؾ بتدبٌر  األعمالوفٌما ٌخص تطبٌق المقطعٌن السابقٌن، ٌعتبر من  

 من أجل تحصٌل كل ضرٌبة ورسم هو مدٌن به. 
من  104وفقا للشروط المنصوص علٌها فً المادة القضائٌة المختصة  الجهةأمام أعبله،  المقطع األول فً إلٌهاتبلحق المخالفات المشار  -2  

 (6) .قانون اإلجراءات الجبائٌة
 م الخامسـالقس

 د المشتركة لمختلف العقوباتعالقوا 
 

ند على مرتكبً هذه المخالفات أنفسهم من دون المساس، عالعقوبات المطبقة  لى الشركاء فً المخالفات نفسعتطبق  -  1 :35المادة  
من   44 إلى  41المحدد بموجب المواد  حوان تحدٌد الشركاء فً الجناٌات والجن ،العمومٌٌن األعواناالقتضاء، بالعقوبات التؤدٌبٌة المقررة ضد 

 بله. عأ 34من المادة  األولفً المقطع  ٌهاإللى الشركاء فً المخالفات المشار عقانون العقوبات، ٌطبق 

                                                           

 ) تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائٌة( . 2011من ق.م لسنة   24: ملؽٌتان بموجب المادة  22و  21المادتان  (1)
  ون اإلجراءات الجبائٌة(. ،) تنقل هذه األحكام إلى قان2002من ق.م.لسنة  200ملؽاة بموجب المادة  ::24المادة (2)
 .1986لسنة ق.م من  69: معدلة بموجب المادة  26المادة  (3)
 ، )تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائٌة(.2002من ق.م. لسنة  200: ملؽاة بموجب المادة 32إلى  27المواد  (4)
  . 2000من ق.م لسنة  31: معدلة بموجب المادة  33المادة  (5)
 . 2012من ق.م لسنة  21و  2000من ق.م لسنة  31: معدلة بموجب المادتٌن 34لمادة ا (6)
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 تً ذكرهم : وٌعتبر كشركاء األشخاص اآل 
  ؛ٌر قانونٌة من أجل تحوٌل القٌم المنقولة أو لتحصٌل القسٌمات بالخارجؼاألشخاص الذٌن توسطوا بصفة  - 
 ٌر قانونٌة باسمهم، قسٌمات ٌملكها الؽٌر. ؼاألشخاص الذٌن قبضوا بصفة  - 
 . األولىمات سواء كانت جبائٌة أو جزائٌة، المقررة للمخالفة افة الؽرعمضا إلىأدناه ٌإدى، بحكم القانون،  -3لعود المحدد فً الفقرة إن ا -2 
فٌما ٌخص العقوبات الجبائٌة فً حالة التملص من الرسوم، تكون الؽرامة المترتبة تساوي دائما خمس مرات هذه الرسوم دون أن تقل  ،ٌر أنهؼ 

 دج.  2000ن ع
 ند االقتضاء فً المخالفة األولى. علٌها عقوبات السجن المنصوص عؾ عوتضا 
 أدناه.  6بلن ونشر الحكم ضمن الشروط المحددة فً الفقرة عوفً حالة العود ٌقرر إ 

وارتكب فً أجل خمس لٌها فً هذا القانون عالعقوبات المنصوص  بإحدىلٌه عٌعتبر فً حالة العود، كل شخص أو شركة سبق أن حكم  - 3
 ، مخالفة خاضعة لنفس العقوبة. باإلدانةسنوات بعد الحكم 

وٌمكن  ،لٌها فً المٌدان الجبائًعلى العقوبات المنصوص ع األحوالمن قانون العقوبات فً أي حال من  53ال تطبق أحكام المادة  -  4
 من هذه المادة.   6وفً الفقرة  - 2ا فً المقطع الرابع من الفقرة لٌهعدا العقوبات المنصوص عتطبٌقها فٌما ٌخص العقوبات الجزائٌة ما 

 ها. عتتجمع العقوبات المقررة لقمع المخالفات فً المٌدان الجبائً مهما كان نو - 5 
باختصار فً الجهة القضائٌة المختصة أن تؤمر بنشر القرار القضائً كلٌا أو  تستطٌعقوبات جزائٌة، عالمتضمنة  المخالفاتفٌما ٌخص  -  6

 (1) لٌه.على نفقة المحكوم ذلك عوٌتم كل  إلٌهاالتً تشٌر  األماكنالجرائد التً تعٌنها وبتعلٌقه فً 
 ٌكون األشخاص أو الشركات المحكوم علٌهم لنفس المخالفة متضامنٌن فً دفع الؽرامات المالٌة الصادرة فً حقهم. -1:  36المادة 

مخالؾ بالؽرامات المنصوص علٌها فً هذا القانون إن ٌتضمن كذلك الحكم بدفع الرسوم المؽشوشة  على ٌجب على كل حكم أو قرار قضى -2
 أو ؼٌر المسددة عند االقتضاء.

من قانون اإلجراءات الجزائٌة  611إلى  599إن العقوبات المالٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون تإدي إلى تطبٌق أحكام المواد من  -3 
 ه البدنً.المتعلقة باإلكرا

 وٌحدد الحكم أو قرار اإلدانة مدة اإلكراه البدنً بالنسبة لمجموع المبالػ المستحقة برسم الؽرامات و الدٌون الجبائٌة.
تابع للقانون الخاص، ٌنطق بعقوبات السجن و كذلك العقوبات التبعٌة ضد عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوي آخر 

 ة أو الممثلٌن الشرعٌٌن أو المإسسٌن للشركة.أعضاء مجلس اإلدار
أو الممثلٌن الشرعٌٌن أو المإسسٌن و ضد الشخص المعنوي  و ٌنطق بالؽرامات الجزائٌة المستحقة فً نفس الوقت ضد أعضاء مجلس اإلدارة

 بالنسبة للعقوبات الجبائٌة المطبقة. و ٌتم نفس اإلجراء

 القسـم السادس

 مراقبة الجبائٌةالمانع الذي ٌحول دون ال 
: كل من ٌجعل، بؤي طرٌقة كانت، األعوان المإهلٌن لمعاٌنة المخالفات لتشرٌع الضرائب فً حالة تمنعهم من القٌام بمهامهم، ٌعاقب 37المادة 

 دج. 100.000إلى  10.000بؽرامة جبائٌة تتراوح من 
 لنصوص السارٌة المفعول كلما أمكن تقٌٌم أهمٌة التدلٌس.المنصوص علٌها فً ا األخرىو هذه الؽرامة مستقلة عن تطبٌق الؽرامات 

 حبس تتراوح من ستة أٌام إلى ستة أشهر. تنطق، فضبل عن ذلك بعقوبة أنو فً حالة العود تستطٌع الجهة القضائٌة المختصة 
 (2) من قانون العقوبات. 144وإذا كانت هناك معارضة جماعٌة لتؤسٌس وعاء الضرٌبة، فتطبق العقوبات المنصوص علٌها فً المادة 

 

 القسـم السابع
 حق اإلطالع 

 (3) .: ملؽاة38المادة 

  .: ملؽاة  39المادة  

 ملؽاة.  :40المادة 

  .ملؽاة :  41المادة 

  ملؽاة. :  42 المادة

 (4) . ملؽاة:   43 المادة

 (4) .ملؽاة :  44المادة  

 (4) .ملؽاة : 45 المادة  

 (4) .ملؽاة:   46المادة   

 (4) .ملؽاة:   47المادة  

: ملؽاة.   48المادة  
(5) 

                                                           

 .2000من ق.م لسنة  31: معدلة بموجب المادة 35المادة  (1)
  . 2000من ق م لسنة  31: معدلة بموجب المادة 37المادة  (2)
 ل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائٌة(.) تنق 2002من ق.م لسنة  200: ملؽاة بموجب المادة 42إلى  38المواد  (3)
 .2011من ق.م لسنة  25: ملؽاة  بموجب المادة  47إلى  43المواد من  (4)
 .) تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائٌة(.2002من ق.م. لسنة  200: ملؽاة بموجب المادة 50إلى  48المواد  (5)
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 م الثامنـالقس

 تحقٌق المكلفٌن

 : ملؽاة. 49المادة  

  : ملؽاة.50المادة  

 لقسم التاسعا 

 اتبى للعقودنلحد األا 
  (1) : ملؽاة.51المادة  

 الباب الثانً

 الطابع الحجمً 

 ألولـم القسا
 لتحصٌلطرق ا

 
 (2)ؤتً:ٌ التسجٌل أوراقا مدموؼة، تحدد أحجامها كما تبٌع إدارة: 52لمادة ا

 

 
 ورق سجل :................ -
 ورق عادي :............. -
 ورق العادي : ..نصؾ الورقة من ال -

 العرض االرتفاع

 م 0,42
 م 0,72
 م 0,27

 م 0,54
 م 0,42
 م 0,21

 

 . وتحمل هذه األوراق عبلمة مائٌة خاصة تطبع على العجٌنة عند صنعها

م عرضا ال تخضع إلى أي تحدٌد فً عدد   0,42م  أو  0,21م ارتفاعا و  0,27وإن نسخ العقود ونسخ اإلعبلنات المحررة على أوراق لها  
 األسطر والكلمات. 

الورقة وعلى المختصة فً أعلى الورقة ؼٌر المفتوحة ونصؾ  اإلدارةتوضع العبلمة التً ٌجب وضعها على األوراق التً تسلمها  :53المادة  
 (3)ٌمٌنها. 

 استعمالهابؤنفسهم قبل هذه األوراق ؼٌر المدموؼة من قبل اإلدارة المختصة، دمػ  األوراق استعمالٌجوز للمكلفٌن الذٌن ٌرٌدون  :54 المادة 
 وذلك بواسطة طوابع منفصلة محدثة لهذا الؽرض. 

 . األوراقهذه  استعمالتستعمل لذلك البصمات المتعلقة بها وٌتم ذلك قبل  التًٌل التسج إدارةوٌرخص لهم كذلك بدمؽها بالطرٌقة العادٌة من قبل  

وتطمس فً الحال  .من كل ورقة األولى، تلصق على الصفحة 54مرخص بموجب المادة  استعمالها التًالطوابع المنفصلة  إن : 55 المادة 
 .حبرالطمس وٌتم ذلك بواسطة ال وتارٌخبوضع توقٌع المكلفٌن أو أحدهم 

 تطمٌس الطابع. خ المكلؾ وعنوانه التجاري وتارٌ اسموٌمكن تعوٌض هذا التوقٌع بختم ٌوضع بالحبر ٌبٌن 

خر على العقد الذي أو جزء من الختم على الطابع المنفصل والجزء اآل خوٌجب أن ٌتم التطمٌس بطرٌقة بحٌث ٌكون جزء من التوقٌع والتارٌ 
 ألصق علٌه الطابع. 

 .  54المادة  بموجب استعمالهاٌجوز لمفتش التسجٌل تعوٌض إجراء التؤشٌرة بوضع طوابع منفصلة المرخص :  56المادة 

 الطوابع وتطمس فً الحال بواسطة ختم المكتب.   هوتوضع هذ 

 (4)ملؽاة.:  57المادة  

 م الثانًـالقس

 تعرٌفات الرسوم

دارة المختصة ورسوم الطابع المترتبة على األوراق التً ٌسمح للمكلفٌن بدمؽها : ٌحدد سعر األوراق المدموؼة التً تقدمها اإل  58المادة  
 : لى دمؽها، حسب حجم الورق كما ٌلًبؤنفسهم أو ٌعملون ع

                                                           

 .1996لسنة  من ق.م 62دة : ملؽاة بموجب الما51المادة  (1)
 .2015من ق.م. لسنة  24: معدلة بموجب المادة  52المادة  (2)
  .1985من ق.م لسنة  134: معدلة بموجب المادة 53المادة  (3)
 .2011من ق.م لسنة  26: ملؽاة بموجب المادة  57المادة  (4)
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 دج 60...................................................................................ورق سجل - 

  دج 40..................................................................................ورق عادي  - 

 دج 20...........................................................نصؾ صفحة من الورق العادي  - 

ٌزٌد عن صفحة واحدة شرٌطة  بالنصؾ عندما ٌستعمل وجه واحد من الورقة فً صٌاؼة مخطوط  ه، تخفض التسعٌرات المذكورة أعبلهؼٌر أن
 (1)  .ٌرخص بها المدٌر العام للضرائب بمقرر إزالتهاى الصفحة الثانٌة بوسٌلة ال ٌمكن ؽأن تل

واألوراق التً   54أحجام األوراق أو الرق الذي ٌجوز للمكلفٌن دمؽه حسب الشروط المنصوص علٌها فً المادة  اختلفت إذا :59 المادة 
الحجم الكبٌر وذلك فٌما  ٌدفع الطابع على أساس سعرفأحجام األوراق المدموؼة والمقدمة من قبل اإلدارة المختصة، ٌعملون على دمؽها عن 

 ٌخص الرسم المإسس نظرا للحجم. 

بح رسم الطابع المطبق ضعؾ التعرٌفة الخاصة بورقة من أوراق السجل، وكل ٌصفم  X 0,54م   0,42وإذا تجاوزت أحجام الورق المستعمل 
 .وال ٌطبق هذا التدبٌر على التصمٌمات التً ال ٌوجد لها طابع ٌفوق سعر ورق السجل .ٌحسب كورقة متبقًزء ج

دج، مهما ٌكن حجم الورق أقل من نصؾ ورقة   20، ال ٌوجد رسم طابع ٌقل عن   58: مع مراعاة أحكام الفقرة األخٌرة من المادة   60المادة 
 (2) .من الورق العادي

 لثالقسم الثا

 العقود الخاضعة للطابع الحجمً 

 : تخضع لرسم الطابع المحدد بالنسبة للحجم، جمٌع األوراق التالٌة التً تستعمل للعقود و المحررات سواء كانت عمومٌة أو خاصة: 61المادة 
 العقود: –ال أو 
 العقود الرسمٌة و الملخصات و النسخ و الصور المسلمة عنها؛ (1
 ن لمكاتب الضبط؛وها أعوان التنفٌذ التابعسلمٌالعقود والنسخ التً  (2
 العقود ومحاضر الحراس وجمٌع المستخدمٌن أو األعوان الذٌن لهم الحق فً تحرٌر محضر والنسخ المسلمة عنها؛ (3
 عقود وأحكام المحكمة والشرطة العادٌة والمحاكم والمحكمٌن والخبلصات والنسخ والصور المسلمة عنها؛ (4
التً قضاة المحاكم وكتاب ضبطها والعقود الصادرة عن القضاة اآلخرٌن والمسلمة إلى كتابات الضبط أو  نعالعقود الخاصة الصادرة  (5
 النسخ والصور المسلمة عنها؛و كذاك المستخرجات و الضبط لمها كتابتٌس
 ؛أو المبلؽة و الصور المسلمة عنهاأالمحاكم والنسخ أو المدافعٌن لدى  عقود كتاب الضبط (6
 ؛ت ومبلحظات وملخصات رجال القانون والمدافعٌن اآلخرٌناستشارات ومذكرا (7
والقرارات والمداوالت الخاصة السلطات اإلدارٌة الخاضعة للتسجٌل أو التً تسلم إلً المواطنٌن وجمٌع صور ومستخرجات العقود عقود (  8

  ؛السلطات المسلمة إلى المواطنٌن بهذه 
  ؛العقود  واالنتفاع والتمتع والكفاالت المتعلقة بهذهٌة الخاصة بنقل الملكٌة قود السلطات اإلدارٌة والمإسسات العمومع(  9

  ؛حسابات اإلٌرادات أو التسٌٌر الخاص خ( العقود العرفٌة المبرمة بٌن الخواص ونس 10
 ٌحالصر االستثناءحالة دا عالعقود واألحكام ما  خقود وقرارات المجالس القضائٌة التً تفصل فً الطعن باإللؽاء وكذلك جمٌع نسع(  11

 لٌه فً التشرٌع الساري المفعول. عالمنصوص 
ٌر المعفٌة من التسجٌل، تخضع إلى رسم الطابع المحدد بالتعرٌفة المقررة لنصؾ الورقة من الورق العادي بموجب ؼقود التوثٌق عٌر أن ؼ 

  ؛لى سجل خاصع، وٌتم ذلك   هبلعأ 58المادة 
  ؛ادة التؤمٌنعقود التؤمٌن وملحقاتها فً مجال التؤمٌن وإعو تفاقٌاتواال( كل العقود   1مكرر   11
  ؛نها رسم التسجٌلعالمجال القضائً التً ال ٌستحق  فًتنفٌذها  خدا األحكام المخالفة، صور األحكام الصادرة ونسع( ما 2مكرر   11
مومٌة أو خاصة المستعملة أو التً ٌمكن استعمالها عانت والصور سواء ك خامة جمٌع العقود والمحررات والمستخرجات والنسعوبصفة ( 12

 . دفاعلى سبٌل التزام أو مخالصة أو إثبات أو طلب أو عكسند أو تقدم 
  :السجالت -ثانٌا  

  ؛األصلٌة وفهارس كتاب الضبط خلى النسع( سجبلت السلطة القضائٌة حٌث تدون فٌها العقود الخاضعة للتسجٌل  1
  ؛وانهاعبلقة باإلدارة العامة وكذلك فهارس أشٌاء الخاصة بها والتً لٌست لها عالمركزٌة والبلدٌة التً تمسك لتدوٌن األ( سجبلت اإلدارات 2 
  ؛البٌع والموظفٌن العمومٌٌن ومذكراتهم ومحافظًالموثقٌن وكتاب الضبط والمحضرٌن القضائٌٌن  خقود ونسع( 3 

  ؛( سجبلت مكاتب السفر 4
  ؛مساهمٌن( سجبلت شركات ال5 

  ؛( سجبلت المإسسات الخاصة والدور الخاصة للتربٌة 6
  ؛مال والمدٌرٌن والمسٌرٌن ووكبلء الدائنٌن والمقاولٌن فً األشؽال والتورٌداتعسجبلت رجال األ (7 

السماسرة والعمال وان الصرؾ وعبالعمولة وأ والوكبلءالسفن والبائعٌن وأصحاب المصانع  والتجار ومجهزي( سجبلت أصحاب المصارؾ  8
  ؛والحرفٌون

األصلٌة للرسائل التً من طبٌعتها تقدم إلى القضاء وكدلٌل حسب الحالة وكذلك المستخرجات  خامة جمٌع الدفاتر والسجبلت والنسع( وبصفة  9

                                                           

من ق.م  34 ،1993من ق.م لسنة  40،  1991من ق.م لسنة  47 ، 1990من ق.م لسنة  47، 1986من ق.م ت لسنة  8، 1984ق.م لسنة  من 132و  1979من ق.م لسنة  66: معدلة بموجب المواد 58المادة  (1)
  .2000من ق.م لسنة  29و  1995لسنة 
 .1995لسنة من ق.م  35و 1986من ق.م.ت لسنة  9و 1984من ق.م لسنة  132و 1979من ق.م لسنة  66: معدلة بموجب المواد 60المادة  (2)
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 (1)  تسلم من هذه الدفاتر والسجبلت. التًوالصور  خوالنس
 (2) الحجمً. الطابع دفع القضائً، من التسجٌل لرسم  القضائٌة، الخاضعة  ٌئاتمن اله الصادرة الوثائق تعفى:  مكرر  61  ادةلما
   61فً المادةالمعددة ورق مدموغ فً الوالٌات والدائرات والبلدٌات، هً العقود  ىلعالعقود الوحٌدة التً ٌجب أن تفهرس  إن:   62 المادة 
 المقطع التاسع(.  -بله، فً )الفقرة األولىعأ
 لى وجه الخصوص إلى الطابع الحجمً : عٌخضع  : 63المادة  

مومً وبالمزاد ألشٌاء عه بمكتب التسجٌل قبل أن ٌشرع فً بٌع عمومً إٌداعلى كل موظؾ عالذي ٌجب  ح( نسخة من نسختً التصرٌ 1
  ؛ملٌة البٌععمنقولة، وتكون النسخة الخاضعة للطابع هً التً ترفق بمحضر 

  ؛فون إلى كتابات ضبط المجالس القضائٌة )الؽرفة اإلدارٌة( والمتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة( الطلبات التً ٌرسلها المكل2 
  ؛الؽٌر فٌما ٌخص الضرائب المباشرة ح( الحواالت الخاصة بالمطالبات التً ترفع أو تقدم لصال3 

 ؛لى المطالبات المتعلقة بالضرائبعوالصادرة بناء فً القضاٌا اإلدارٌة  ت( الطعن فً قرارات المجالس القضائٌة التً تب 4
  ؛ة فً المخازن العامةدع( اإلٌصاالت المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بالبضائع المو5 

لى ورق مدموغ حسب التعرٌفة عكتاب ضبط المحكمة قبل ( اإلنذارات الموجهة قبل أي مطالبة قضائٌة، وٌتم تحرٌر هذه اإلنذارات من  6
  ؛العاديالورقة من الورق  الخاصة بنصؾ

  ؛الوكاالت الممنوحة من قبل الدائن الحاجز( 7
وتحرر هذه الوثائق على أوراق حسب تعرٌفة  ،الحواالت أو جداول المراجعة التً ٌسلمها كتاب الضبط إلى الدائنٌن والمتعلقة بالضرائب( 8

  ؛52 و المشار إلٌها فً المادةنصؾ الورقة أو الورقة من الورق العادي 
 شهادات الحصص ؼٌر القابلة للتداول والخاصة :  (9 
 بشركات الكفالة المشتركة التً تكون قوانٌنها األساسٌة مطابقة ألحكام التشرٌع الساري المفعول،  -أ 
 الشركات التعاونٌة واتحادات الشركات التعاونٌة للحرفٌٌن.  -ب 

 ؛لشركات التعاونٌة لئلنتاجشهادات الحصص ؼٌر القابلة للتداول الخاصة با (10
 (3)ملؽاة.  (11

 ملؽاة. (12 

  ؛أو تجاوز السلطة االختصاصالطعون المرفوعة أمام المجلس األعلى فً قرارات السلطات اإلدارٌة لعدم ( 13
  ؛الطعون فً القرارات المتضمنة رفض التصفٌة أو ضد تصفٌة المعاشات (14
  ؛فً قرارات المجالس القضائٌة التً تفصل فً القضاٌا اإلدارٌة الطعون المرفوعة أمام المجلس األعلى (15
 للمجلس األعلى.    الطعون فً تجاوز السلطة أو خرق القانون التً ترفع فٌما ٌخص المعاشات أمام الؽرفة اإلدارٌة التابعة ( 16
  ملؽاة.( 17

 فصلة من النموذج الوحٌد.العرائض بوضع طوابع من خ: ٌسدد رسم الطابع المترتب على نس  64المادة 

من الصفحة األولى من أصل العرٌضة وٌطمسها قبل تبلٌػ أي نسخة  األٌسروٌلصق العون المنفذ التابع لكتابة الضبط الطوابع على الهامش  
 من هذا القانون.  55وٌتم ذلك ضمن نفس الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

عمل لتحرٌر نسخة العرائض من نفس نوع الورق أو نصؾ الورقة من الورق العادي المشار إلٌهما : ٌجب أن ٌكون الورق الذي ٌست  65المادة  
 وأن تكون له نفس المقاٌٌس.  52 فً المادة

وذلك طبقا ألحكام  ،المستخرجة عنها ما ٌلً خ: ٌجب على كتاب الضبط أن ٌذكروا بصفة متمٌزة فً أسفل أصل العرٌضة والنس  66 المادة 
  القضائٌة:ري المفعول المطبق فً المصارٌؾ السالتشرٌع ا

 المستندات المبلؽة، خاألصل أو نس خعدد األوراق المستعملة سواء لنس (1

 قة بالنسبة لمقاٌٌس هذه األوراق.مبلػ رسوم الطابع المستح  (2

 ٌمكن ألعوان التنفٌذ التابعٌن لكتابات ال ٌجوز فرض رسم ٌفوق مبلؽه قٌمة الطوابع المسددة تنفٌذا ألحكام المواد السابقة، وال : 67المادة 
 الضبط أن ٌطلبوا وأن ٌعملوا على دفع رسم الطابع المترتب على النسخ بعنوان التسدٌد. 

من هذا القانون، التً ٌرتكبها أعوان التنفٌذ التابعون لمكاتب الضبط وكتاب   66و 64تثبت بمحضر المخالفات ألحكام المادتٌن :  68المادة  
 (4)الضبط.

وإن عدد  ،وبدون اختصار ومقروءةٌجب أن تكون نسخ العرائض ونسخ التبلٌػ لجمٌع األحكام والعقود أو المستندات واضحة  : 69المادة  
 ومقاطع الكلمات التً ٌجب أن تحتوٌها النسخ ستحدد عند الحاجة بموجب مرسوم.  األسطر
 إلى 500نها بؽرامة تتراوح من عبله، ٌعاقب أعألحكام المرسوم المشار إلٌه  ضاءاالقتند ع: كل مخالفة ألحكام المادة السابقة و70المادة 

 (5)دج. 5.000

                                                           

  .2000من ق.م لسنة  32و  1984من ق.م لسنة  132: معدلة بموجب المادتٌن  61المادة  (1)
  .2015من ق.م.ت لسنة  28مكرر : محدثة بموجب المادة  61المادة  (2)
 .1986من ق.م لسنة  71(: ملؽاة بموجب المادة 17و  12، 11) 63المادة  (3)
 . 1986من ق.م لسنة  72ادة : معدلة بموجب الم68المادة  (4)
  .2000من ق.م لسنة  31: معدلة بموجب المادة 70المادة  (5)
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تعفى األوراق التجارٌة التً تعالجها البنوك والمإسسات المالٌة من رسم الطابع الحجمً، وذلك عندما ٌتم إعدادها فً شكل   مكرر: 70المادة 
 ؼٌر مادي )فً شكل إلكترونً(.

 (1)تطبٌق هذه المادة بموجب قرار من الوزٌر المكلؾ بالمالٌة .تحدد كٌفٌات 

 م الرابعـالقس 
 مختلفة وتحرٌمات تعلٌمات 

وان العمومٌٌن وكذلك المحكومون والمدافعون، عٌرهم من األؼوان التنفٌذ التابعون لكتابات الضبط وعندما ٌستعمل الموثقون وأع :71المادة  
 لٌهم أن ٌستعملوا أوراقا تطابق النوع المحدد بموجب قرار من المدٌر العام للضرائب. عٌجب  ، 54 الحق الممنوح لهم بموجب المادة

ندما ٌكونون فً حالة عٌر العادٌة ؼلى دمؽه بالطرق عوا ٌعملوا الرق أو مؽٌرهم من الموظفٌن العمومٌٌن، أن ٌدؼٌر أنه ٌجوز للموثقٌن وؼ 
 (2)استعماله.

أو المستخرجات أو الصور  النسخلٌها بوسٌلة تصوٌرٌة والتً تستعمل لتعوٌض عالمحصل  النسخورة وجمٌع المص النسخ إن :72 المادة 
 لى المحررات المستنسخة. ع، تخضع لرسم طابع ٌساوي الرسم المحصل   69المشار إلٌها فً المادة 

مومً وفً عبالنسبة لطابع اإلٌصاالت، من قبل موظؾ وٌتم تسدٌد الرسم بلصق طوابع منفصلة، وتلصق هذه الطوابع وتطمس، كما هو الشؤن  
 لى الورقة العبارة التً تجعلها رسمٌة. عالذي ٌكتب فٌه  خالتارٌ

لى شكل شهادات الحالة المدنٌة مقابل نفس الرسوم ما لم تنص عالمستخرجة من دفتر تسجٌل األجانب إلى المصرحٌن  النسختسلم  :73المادة  
 ذلك. خبلؾ  حالقوانٌن واللوائ

بموجب قانون التسجٌل، أن ٌحرروا نسخة ثانٌة  درفٌا خاضعا للتسجٌل فً أجل محدعقدا على األطراؾ الذٌن ٌحررون عٌجب  :74المادة  
  لك اإلجراء. ذندما ٌتم عة بمكتب التسجٌل عالنسخة مود  وتبقى هذه ،لى العقد نفسهعالموجودة لى ورق مدموغ تحمل نفس التوقٌعات عمنه 

 (3).ملؽاة :75 دةالما 

 المخالفات التالٌة :  ارتكابند عج د 5.000إلى  500: ٌحكم بؽرامة تتراوح من 76المادة   

 (4).ٌر مدموغؼلى ورق عرفً خاص خاضع للطابع الحجمً والمكتوب عقد أو محرر ع( كل  1

 لٌها وختمه،ع( كل ورقة استعملت قبل إلصاق الطابع 2

 . 55كل مخالفة ألحكام المادة  (3

 .لك رسوم الطابعذن عبله ٌدفع المخالفون فضبل عوفً جمٌع الحاالت المذكورة أ

 المرتكبة من طرؾ الموظفٌن العمومٌٌن.   72و 71و 55دتثبت بمحضر كل مخالفة لؤلحكام السابقة وللموا

 

 الباب الثالث

 طابع األوراق القابلة للتداول وغٌر القابلة للتداول 

 م األولـالقس

 الخاضعة للطابعاألوراق  

والسندات  األوراقالرجوع وأذونات الصرؾ وأوامر الدفع وجمٌع  جوسفات "األوامر المكتوبة": إن السندات ألمر أو للحامل 77المادة  
والقابلة للتسدٌد المعدة فً الجزائر  جوكذلك السفات خالمسحوبة للمرة الثانٌة أو الثالثة والنس جاألخرى القابلة للتداول أو التجارة وحتى السفات

 (5) .86و   80لٌها فً المادتٌن عالمنصوص  االستثناءاتاة عخارج الجزائر، تخضع لرسم الطابع نظرا للمبالػ والقٌم وذلك مع مرا

مستعمل فً  ذات أجل أو التً تدفع حاال، تخضع إلى الطابع النسبً مثلما هو و الحواالت ٌر القابلة للتداولؼإن األوراق والسندات  :78المادة  
 ٌرها من األوراق القابلة للتداول. ؼو جالسندات ألمر والسفات

ٌر ؼبله، األوراق والسندات والتفوٌضات وجمٌع الحواالت عأ 78و 77لٌه فً المادتٌنعتخضع لرسم الطابع النسبً المنصوص  :79المادة  
 مكان إلى آخر.  بنقل أموال منح القابلة للتداول مهما كان شكلها أو تسمٌتها والتً تسم

 بله والمكتتبة فً الجزائر والقابلة للدفع بها أو العكس. على المحررات المذكورة أعوٌطبق هذا التدبٌر  

ٌر مدموغ، دون أن تتطلب رسوم الطابع ؼلى ورق عالمسحوبة للمرة الثانٌة أو الثالثة أو الرابعة ٌمكن أن تكتب  ج: إن السفات80المادة  
 لٌها من أجل الطابع. عة بصفة قانونٌة أو مإشر ؼن تكون مرفقة باألولى المدمووالؽرامة، شرٌطة أ

لى التظهٌرات. ٌجب عٌر مرفقة بالتً هً قٌد التداول والمخصصة للحصول ؼلٌها من أجل الطابع، عة أو المإشر ؼوإذا كانت األولى، المدمو 
 لٌها فً هذا الباب. ع ٌرة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوصلى هذه األخعأن ٌكون الطابع أو التؤشٌر من أجل الطابع دائما 

من بلد أجنبً لم ٌطبق فٌه بعد رسم الطابع، والقابلة للتسدٌد فً الجزائر، تخضع للطابع أو التؤشٌر من أجل  اآلتٌةإن األوراق  : 81المادة 
 الطابع قبل أن ٌجري تداولها أو قبولها أو مخالصتها. 

                                                           

 .2017من ق.م. لسنة  22: محدثة بموجب المادة  70المادة  (1)
 .1991من ق.م لسنة  47: معدلة بموجب المادة 71المادة  (2)
 .2011من ق.م لسنة  26: ملؽاة بموجب المادة 75المادة  (3)
 .1986من ق.م لسنة  73: معدلة بموجب المادة 76ادة الم (4)
  .2000من ق.م لسنة  31و 1986من ق.م لسنة  74: معدلة بموجب المادتان  77المادة  (5)
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كذلك لرسم الطابع األوراق المسحوبة من بلد أجنبً إلى بلد أجنبً والمتداولة أو المظهرة أو المقبولة أو المحصلة فً : تخضع  82المادة  
 الجزائر وذلك طبقا ألحكام القوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل. 

 م الثانًـالقس

 تعرٌفة الرسوم

 لى : عدج سعر الرسم النسبً للطابع المطبق   100دج أو جزء من   100لكل ج .د  0,50بـد تعرٌفة الرسم النسبً للطابع تحد:  83 المادة 

  ؛ٌرها من السندات واألوراق القابلة للتداول أو للتجارةؼ و والسندات ألمر أو للحامل ج( السفات 1

  ؛ٌر القابلة للتداولؼ( األوراق والسندات 2 

من تطبٌق  جدج كلما نت 100ٌر إنه ٌتم تطبٌق حق قدره ؼا كان شكلها وتسمٌتها. ٌر القابلة للتداول مهمؼ( التفوٌضات وجمٌع الحواالت 3 
 (1) .بله مبلػ أقلعالجدول أ

ٌرها من األوراق القابلة للتداول أو للتجارة المسحوبة من ؼالرجوع و جوالسندات ألمر أو للحامل والحواالت وسفات جالسفات تخضع : 84المادة  
  (2).83المتداولة فً الجزائر طبقا للقوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل، لحق الطابع المحدد فً المادة بلد أجنبً إلى بلد أجنبً و

لى تؤشٌرها من أجل الطابع خبلل الخمسة ع، أن ٌعمل   83ة طبقا للمادة ؼٌر مدموؼورقة  ىلعلى من ٌحصل من مكتتب عٌجب  : 85المادة  
 ة. ٌملعشر ٌوما وفً جمٌع الحاالت قبل كل عجل إذا كان لهذه الورقة أقل من خمسة شر ٌوما من تارٌخها أو قبل انقضاء األع

وتخضع هذه التؤشٌرة من أجل الطابع إلى رسم ٌساوي ثبلثة أضعاؾ الرسم الذي كان ٌمكن أن ٌطلب إذا تم تسدٌده بصفة منتظمة وٌضاؾ إلى  
 مبلػ الورقة بالرؼم من كل شرط مخالؾ. 

عٌن السابقٌن على السفاتج والسندات ألمر وؼٌرها من األوراق المكتتبة فً الجزائر والقابلة للتسدٌد خارجها من دون وتطبق أحكام المقط 
 المساس بالقوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل. 

واألنظمة الجاري بها العمل، فً ؼٌر مخالفة للقوانٌن األوراق التجارٌة المكتوب علٌها منذ إنشائها عبارة تعٌٌن الموطن  ال تخضع:   86المادة 
 دج.   100مإسسة للقرض أو فً مكتب للصكوك البرٌدٌة، ال تخضع إال لرسم طابع قدره 

، تستفٌد من نفس النظام شرٌطة   82و  81وإن األوراق المسحوبة خارج الجزائر والتً ٌمكن أن ٌطبق علٌها رسم الطابع النسبً طبقا للمادتٌن  
  (3).لذي تصبح الضرٌبة واجبة األداء فً الجزائر، متضمنة عبارة تعٌٌن الموطن تتماشى مع أحكام المقطع السابقأن تكون، فً الوقت ا

 م الثالثـالقس 

 كٌفٌات التحصٌل

، ٌمكن أن إن رسم الطابع الذي تخضع له األوراق التجارٌة المنشؤة فً الجزائر أو الصادرة من بلد أجنبً لم ٌطبق فٌه بعد الطابع:   87المادة  
  .ٌستخلص بواسطة وصل ٌسلم بقباضة الضرائب

 (4)المدٌر العام للضرائب. قرار من  عن طرٌق ،االقتضاءالطوابع المنفصلة، عند  استعمالتحدد كٌفٌات 

بالطرٌقة ؼٌر األوراق التجارٌة  ٌرخص أٌضا للمكلفٌن، قصد تسدٌد رسم الطابع، أن ٌدمؽوا األوراق التً ٌخصصونها لتحرٌر :  88المادة  
 العادٌة وذلك تحت إشراؾ إدارة التسجٌل بواسطة عبلمات خاصة.

والتً ألصق علٌها طابع منفصل أو ألصق علٌها طابع منفصل مستعمل    78ة األوراق المشار إلٌها فً المادةؼتعتبر ؼٌر مدمو :  89المادة  
 بعد. 

 ة، ٌمكن أن تطبق علٌها. ؼٌر المدموؼ المحرراتكام الخاصة بالعقود أو الوثائق أو فإن جمٌع األحكام الجزائٌة وؼٌرها من األح ،ونتٌجة لذلك 

 م الرابعـالقس

 العقوبات 

 دج. 5.000إلى    500ٌعاقب على كل مخالفة ألحكام هذا الباب، بؽرامة تتراوح من  : 90المادة  

 من هذا القانون.  107وتعاٌن المخالفات طبقا ألحكام المادة  

دج، تكون  5.000 و 500رتكب المخالفات نتٌجة عدم الدفع الكلً أوالجزئً للضرٌبة الواجبة األداء، فإن الؽرامة المتراوحة بٌن وعندما ت 
 ٌر مدموغ أو ناقص الدمؽة. ؼمستحقة بالتضامن بٌن جمٌع األطراؾ بالنسبة لكل محرر 

  (5) وٌدفع المخالفون، زٌادة على ذلك وبالتضامن رسوم الطابع. 

تفٌد أو المظهقققر األول من علقققى المكتتقققب أو القابقققل أو المسقققأعقققبله، بالتضقققا  90تطبقققق الؽرامقققة المنصقققوص علٌهقققا فقققً المقققادة  :91لماااادة ا 
 .   86 و   85،   81،  77ٌر المإشر علٌها من أجل الطابع وذلك فً حالة مخالفة أحكام المواد ؼة أو ؼللورقة ؼٌر المدمو

                                                           

  .2000من ق.م لسنة  29و  1986من ق.م.لسنة  75: معدلة بموجب المادتٌن  83المادة  (1)
  .2000من ق.م لسنة  29و 1986لسنة من ق.م  76: معدلة بموجب المادتٌن  84المادة  (2)
 .2000من ق. م لسنة  29و 1986من ق.م لسنة  77: معدلة بموجب المادتٌن 86المادة (3)
  .1998من ق. م لسنة  30و  1996من ق. م لسنة  101: معدلة بموجب المادتٌن  87المادة  (4)
 . 2000من ق.م لسنة  31: معدلة بموجب المادة  90المادة  (5)
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، فإن أول المظهرٌن المقٌم بالجزائر أو الحامل، االقتضاءوفضبل عن تطبٌق المقطع أعبله، عند    81المادةٌها فً وبالنسبة لؤلوراق المشار إل 
 . اآلخرٌنالجزائر، تطبق علٌه هذه الؽرامة بالتضامن مع المخالفٌن  فًعند عدم وجود تظهٌر 

 للتسدٌد فً خارج الجزائر. والقابلةق المكتتبة فً الجزائر ٌر ذلك من األوراؼعلى السفاتج والسندات ألمر و السابقةتطبق األحكام  

لى المكتتب والمتنازل األول وذلك فً حالة المخالفة التً تخص ع، بالتضامن  بلعأ   90لٌها فً المادةعتطبق الؽرامة المنصوص  : 92المادة  
 .  بلهعأ 78ٌر القابلة للتداول والمشار إلٌها فً المادة ؼاألوراق أو السندات 

لى المكتتب أو المستفٌد أو الحامل وذلك فً حالة المخالفة التً ع، بالتضامن  بلعأ  90الؽرامة المنصوص علٌها فً المادة تطبق  : 93 المادة 
 (1).ملؽاة :  94المادة   .هبلعأ 79القابلة للتداول والمشار إلٌها فً المادة  ؼٌر تخص األوراق أو السندات

ال ٌستطٌع أن    عبله،أ   86و  85، 83،   81دلٌها من أجل الطابع وفقا للمواعٌر مإشرة ؼة أو ؼٌر مدموؼسفتجة  إن حامل :  95المادة 
 ، حتى ٌتم استخبلص رسوم الطابع والؽرامات المستحقة. اآلخرٌنٌمارس أي طعن منحه له القانون ضد الساحب والمظهرٌن والملتزمٌن 

األوراق األخرى الخاضعة جمٌع والؽرامات المستحقة، ممارسة الطعون التً هً من حق الحامل فً  عبرسوم الطا دفعوتوقؾ أٌضا، إلى حٌن  
 . دلٌها من أجل الطابع طبقا لنفس الموارعٌر المإشر ؼة أو ؼر المدموؼٌو بعللطا

 وجمٌع الشروط المخالفة تكون باطلة.  

  (2).ملؽاة : 96المادة  

 79قٌم األخرى المشار إلٌها فً المادة ل مإسسة عمومٌة تحصٌل األوراق التجارٌة أو ؼٌرها من الٌحظر على كل شخص وك :  97 دةالما 
 . اكتسابهاإلى عدم  دى ذلكؼٌر المدموؼة أو ؼٌر المإشر علٌها من أجل الطابع أو أن تعمل على تحصٌلها لحسابها أو لحساب الؽٌر ولو أ 

ة أو مإشر ؼٌر مدموؼع بدون نفقة سواء على السند أو خارجه، تكون باطلة إذا كانت تتعلق بؤوراق للرجو اتفاقٌة: إن كل إشارة أو   98المادة  
 علٌها من أجل الطابع. 

والسندات ألمر وؼٌرها من األوراق المكتتبة فً الجزائر والقابلة للتسدٌد خارج  جعلى السفات 98إلى    95واد منتطبق أحكام الم :99المادة  
 الجزائر. 

 الرابع لبابا

 طابع المخالصات

 ألولام ـالقس 

 تعرٌفات –عمومٌات  

راء أو إثبات برفٌة والمتضمنة إعدادها بصفة عٌر موقعة التً تم إؼها سواء كانت موقعة أو ع: تخضع السندات بمختلؾ أنوا أوال :  100المادة 
دج، دون أن   100دج أو جزء من القسط من   100 ل قسط منن كعدج(   1تحدد حصته بدٌنار ) ،ة لرسم طابععالتسدٌدات أو المبالػ المدفو

  (3) .دج  2.500 دج أو ٌفوق  5ٌقل المبلػ المستحق من

 دج.   20 لى المبالػ التً ال تفوقعال ٌطبق هذا الحق  

  :د.ج  20تخضع لرسم طابع مخالصة موحد قٌمته  -ثانٌا

األشٌاء، باستثناء اإلٌصاالت المتعلقة بالصكوك المقدمة  صة السندات أو القٌم أو( الوثائق التً هً بمثابة إٌصال محض وتسدٌد أو مخال 1
 للتحصٌل، 

 ا نقدٌا تم لدى مإسسة أو لدى شخص طبٌعً .ع( اإلٌصاالت التً تثبت إٌدا 2

 راء. بقد أو إٌصال أو مخالصة أو إع: ٌستحق الرسم بالنسبة لكل   101 المادة

 بله. عأ   100 المادة فً المحددةاألحكام  ؼٌر بة للعقود العرفٌة التً ال تتضمن أحكاما أخرىوال ٌطبق هذا الرسم إال بالنس 

المخالصة من أي نوع كانت التً ٌعطٌها أو ٌتلقاها المحاسبون  إٌصاالت،   100لٌه فً المادةعالطابع المنصوص حق : تعفى من  102 المادة 
وان المحاسبٌن أو المحاسبٌن الخاضعٌن للهٌئات والدواوٌن والمإسسة العمومٌة ذات الطابع عاأللى عٌر أن هذا التدبٌر ال ٌطبق ؼ، العمومٌون

 التابع للقانون العام. الجبائًً أو التجاري والذٌن ٌظلون خاضعٌن للنظام عالصنا

 .إلزامٌا ونٌك وأن تسلٌم إٌصاالت المخالصة فً الحاالت المشار إلٌها فً المقطع السابق، ال  

 (4) ى أٌضا من دفع حق الطابع حقوق الدخول إلى حدائق الحٌوانات والمتاحؾ.و تعف

 م الثانًـالقس

 طرق التحصٌل

 ٌمكن تسدٌد رسم طابع المخالصة بإلصاق طابع منفصل.  :  103المادة 

 

 

                                                           

 .2011من ق.م لسنة  26: ملؽاة بموجب المادة  94المادة  (1)
 ) تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائٌة( . 2011من ق.م لسنة   24: ملؽاة بموجب المادة  96المادة  (2)
من ق.م.  27، 2000من ق.م.ت لسنة  2، 2000من ق.م.لسنة   29و  1996من ق.م لسنة  63 ،1994من ق.م لسنة  59، 1993من ق.م لسنة  41، 1986من ق.م لسنة  78: معدلة بموجب المواد 100المادة  (3)

  .2003ق.م لسنة  36و  2002لسنة 
  . 2008من ق.م.ت   لسنة  16: معدلة بموجب المادة 102المادة   (4)
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    ى إل   500بؽرامة تتراوح منمخالفة ألحكام هذا النظام،  كلٌعاقب على و ،الطوابع المنفصلة ستعمالإمرسوم شكل وكٌفٌات وٌحدد بموجب  
 (1) .دج  5.000

 لحإن المبلػ الذي ٌكون مستحق األداء فٌما ٌخص مخالفات شرطة المرور، ٌحدد نظرا للؽرامة ولجمٌع العناصر المحصلة لصا : 104المادة 
 الخزٌنة. 

 : ؼةٌر مدموؼتعتبر  :  105المادة  

لٌها فً التشرٌع الجاري به العمل أو التً عبها طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص لصق أ( العقود أو الوثائق أو المحررات التً  1
 ألصق بها طابع مستعمل من قبل. 

 (2).101و 100لٌها فً المادتٌنع( العقود أو الوثائق أو المحررات التً ألصق بها طابع منفصل خارج الحاالت المنصوص  2

 م الثالثـالقس 

 المتابعات –لعقوبات ا -المدٌنون بالرسوم  

  بؽرامة:لٌها عمن هذا القانون ٌعاقب   101و 100، 19 إن كل مخالفة ألحكام المواد :  106المادة  

 دج أو ٌساوٌه.   50.000ن عإذا كان مبلػ الرسوم المتملص منها ٌقل   ،%10 - 

 دج أو ٌساوٌه.  200.000 نعدج وٌقل   50.000ن عن كل سنة مالٌة ٌزٌد عص منها إذا كان مبلػ الرسوم المتمل  ،%15 - 

 .دج  200.000 نعإذا كان مبلػ الرسوم المتملص منها ٌزٌد   ، 25% -

 لى كل الحقوق. ع  100%رامة بنسبة ؼطرق تدلٌسٌة تطبق  استعمالحالة  فً 

 رسم الطابع. ملٌة لم ٌسدد منها عن كل عقود أو محررات أو إٌصاالت أو إٌرادات عن كل عو تستحق هذه الؽرامة  

 (3)دج.    500إن الحد األدنى لتطبٌق هذه الؽرامة هو 

  (4).ملؽاة : 107المادة  

 (4). ملؽاة : 108 المادة 

 (5)الباب الخامس 

 طابع اإلعالنات

 م األولـالقس

 أحكام عامة 

 (6) .ملؽاة: 109المادة  

 م الثانًـالقس 

 كتوبة بالٌداإلعالنات على الورق العادي أو المطبوعة أو الم 

 (7)اة.لؽم : 110لمادة ا 

 (8)اة.ؽمل : 111المادة  

 (8)ملؽاة. :112 لمادة ا

 (8)ملؽاة. :113 لمادة ا

 (8).ملؽاة :114لمادة ا

 (8).ملؽاة: 115لمادة ا

 القسم الثالث

 أو المحمً  المهٌأاإلعالنات على الورق  

  

 (9).اةؽمل  :116المادة 

                                                           

 .2000من ق.م لسنة  31: معدلة بموجب المادة 103المادة  (1)
 .  1985لسنة من ق.م  135المواد  : معدلة بموجب 105المادة  (2)
  .1996من ق.م لسنة  66و  1988من ق.م.لسنة  76: معدلة بموجب المادتٌن  106المادة  (3)
 ) تنقل هذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائٌة( . 2011من ق.م لسنة   24: ملؽٌتان بموجب المادة  108و  107المادتان  (4)
 .2000من ق.م لسنة  33(: ملؽاة بموجب المادة 124إلى  109من  الباب الخامس) المواد (5)
من ق . م  لسنة  33و ملؽاة بموجب المادة  1990من ق.م لسنة  25و معدلة بموجب المادة  1986من ق.م.ت لسنة  10و معاد إحداثها بموجب  المادة  1983من ق.م لسنة  126: ملؽاة بموجب المادة  109 ةالماد (6)

2000 . 
من ق . م  لسنة  33و ملؽاة بموجب المادة  1989من ق.م لسنة  28و معدلة بموجب المادة  1986من ق.م.ت لسنة  10و معاد إحداثها بموجب  المادة  1983من ق.م لسنة  126ملؽاة بموجب المادة   : 110المادة  (7)

2000 . 
 .2000من ق . م لسنة  33و ملؽاة بموجب المادة  1986من ق.م.ت لسنة  10و معاد إحداثها بموجب  المادة  1983من ق.م لسنة  126: ملؽاة بموجب المادة 115إلى  111المواد من   (8)
من ق . م  لسنة  33ة بموجب المادة و ملؽا 1989من ق.م لسنة  28و معدلة بموجب المادة  1986من ق.م.ت لسنة  10و معاد إحداثها بموجب  المادة  1983من ق.م لسنة  126: ملؽاة بموجب المادة  116المادة   (9)

2000 . 
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 (1)اة.ؽمل :117 المادة 

 (1)اة.ؽمل :118دة الما 

 القسم الرابع 

 لمدهونة ااإلعالنات 

  (2).ةؽامل :  119المادة  

 (3) : ملؽاة.120المادة 

 م الخامسـالقس

  القواعد المشتركة لمختلف اإلعالنات المشار إلٌها أعاله 

  اة.ؽمل :  121المادة 

 لسادس لقسـم ا ا

  إلعالنات الضوئٌة ا

 (4): ملؽاة. 122المادة  

 (5) : ملؽاة.123دة الما

  (5): ملؽاة. 124المادة  

 (6) : ملؽاة. 125المادة 

 (6)ملؽاة. :126لمادة  ا

 (6): ملؽاة.127المادة 

 الباب السادس

 طابع عقود النقل

 القسـم األول 

 الرسم المطبق على عقود النقل الفردي 
 أو الجماعً المسلمة للمقٌمٌن عن الرحالت الدولٌة 

: تخضع تذاكر نقل المسافرٌن الفردٌة أو الجماعٌة المسلمة، بؤي صفة كانت، لؤلفراد أو الجماعات المقٌمة فً التراب   1  128-المادة  
 الجزائري والمتوجهٌن إلى خارج الوطن لرسم تحدد تعرٌفته كما ٌؤتً: 

 د.ج بالنسبة للنقل البحري.  1.000 -
 د.ج بالنسبة للنقل الجوي.  1.500  -

جواز سفر ٌتجه نحو الخارج عن طرٌق البر أو السكك الحدٌدٌة، باستثناء د.ج لكل مسافر ٌحمل  1.000مبلػ رسم جزافٌا بوٌحدد هذا ال 
قتضاء، المواطنٌن الحاملٌن لبطاقة حدودٌة عند توجههم إلى البلدان المجاورة ٌوجه هذا الرسم إلى مٌزانٌة الدولة تحدد كٌفٌة التحصٌل، عند اال

 الوزٌر المكلؾ بالمٌزانٌة.  عن طرٌق قرار من

 .ى( ملؽ2

 ملؽى.    (3

 ( ٌدفع هذا الرسم إلى الخزٌنة كل ثبلثة أشهر وٌدفع أٌضا الفائض المحتمل عن تحصٌل هذا الرسم حسب نفس الشروط. 4

 ( فً حالة تسدٌد سعر عقد من عقود النقل، ٌسدد كذلك الرسم ذي الحق من طرؾ القائم بالنقل. 5 

ل بدفع الرسم المستحق، ٌعاقب على كل مخالفة لؤلحكام السابقة بؽرامة قدرها ضعؾ القٌمة المستحقة عن كل تحصٌل لهذا ( دون اإلخبل6
 الرسم. 

 وتطبق هذه الؽرامة حتى فً حالة نقص التحصٌل والدفع المإخر إلى الخزٌنة للحصة المكملة للرسم من طرؾ القائم بالنقل. 

 ة الجمارك كل واحدة فٌما ٌعنٌها بمراقبة قبض الرسم وتحصٌله. ( تتولى إدارة الضرائب وإدار 7

 (7)( تحدد كٌفٌات تطبٌق األحكام السابقة بموجب قرار مشترك بٌن وزٌر المالٌة ووزٌر النقل والصٌد البحري. 8

                                                           

 .2000من ق . م لسنة  33و ملؽٌتان بموجب المادة  1986من ق.م.ت لسنة  10و معاد إحداثهما بموجب  المادة  1983من ق.م لسنة  126: ملؽٌتان موجب المادة 118و  117 (1)
من ق . م  لسنة  33و ملؽاة بموجب المادة  1989من ق.م لسنة  28و معدلة بموجب المادة  1986من ق.م.ت لسنة  10د إحداثها بموجب  المادة و معا 1983من ق.م لسنة  126ملؽاة بموجب المادة   :119المادة  (2)

2000. 
 .2000من ق . م  لسنة  33ٌتان بموجب المادة و ملؽ 1986من ق.م.ت لسنة  10و معاد إحداثهما بموجب  المادة  1983من ق.م لسنة  126: ملؽٌتان بموجب المادة  121و  120المادتان  (3)
من ق.م  43و 1989من ق.م لسنة  28و  1987من ق.م لسنة   42و معدلة بموجب المواد  1986من ق.م.ت لسنة  10و معاد إحداثها بموجب  المادة  1980من ق.م لسنة  57ملؽاة بموجب المادة  : 122المادة  (4)

 .2000من ق . م  لسنة  33و ملؽاة بموجب المادة  1993لسنة 
 .2000من ق . م  لسنة  33و  ملؽاة بموجب المادة  1986من ق.م.ت لسنة  10و معاد إحداثها بموجب  المادة  1980من ق.م لسنة  57: ملؽاة بموجب المادة  124و  123المادتان  (5)
 . 1980من ق. م لسنة  57: ملؽاة بموجب المادة  127إلى  125المواد من (6)
من  37و  2000م  من ق.م .لسنة  31و 1996من ق.م   2و 29و  1993من ق.م.لسنة  43، 1989من ق.م.لسنة  30، 1986من ق.م..لسنة  79، 1983من ق.م.لسنة  116: معدلة بموجب المواد 128المادة  (7)

  .2020من ق.م. لسنة  34و  2003ق.م لسنة 
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 م الثانًـالقس

 لقود النقطابع ع

 د.ج .  500إلى رسم طابع قدره تخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طرٌق البحر،  : 129المادة  

 (1) رساالت عن طرٌق المبلحة الصؽرى من مٌناء جزائري إلى مٌناء جزائري.ذا الرسم بمقدار النصؾ بالنسبة لئلٌقلص ه 

الموضوعة فً الجزائر إلى رسوم الطابع المساوٌة إلى رسوم الطابع  استعمالإن تذاكر الشحن اآلتٌة من الخارج، تخضع قبل أي  : 130المادة  
 لم تنص القوانٌن والتنظٌمات الجاري بها العمل خبلؾ ذلك.  على تذاكر الشحن المحدثة فً الجزائر ما

فٌما ٌخص تذاكر الشحن المحدثة فً الجزائر، فإن الرسوم الواجبة األداء بالنسبة لكل النسخ األصلٌة المحررة، تستخلص بصفة  : 131المادة  
 مه لربان السفٌنة. كلٌة على األصل المخصص تسلٌ

وهذا لتحل محل الرسوم   129ؼٌر أنه ٌحصل عن هذا األصل، رسم أدنى ٌساوي أربعة أضعاؾ رسم الطابع المنصوص علٌه فً المادة  
 الواجبة األداء على النسخ األصلٌة األربعة المقررة بصفة قانونٌة. 

سم المخصصة للربان، ٌحصل رسم ٌساوي ثبلثة أضعاؾ الراألصلٌة لٌة فً النسخة وفً حالة ما إذا لم تتم اإلشارة إلى العدد الكلً للنسخ األص 
 المادة.   المحدد فً المقطع األول من هذه

كلٌة على  تستخلص بصفة الممثلةمن الخارج، فإن الرسوم المستحقة عن كل النسخ األصلٌة  اآلتٌةحن ش: فٌما ٌخص تذاكر ال 132 دةالما 
 بٌن ٌدي الربان.  ةالنسخة األصلٌة الموجود

لٌحل محل الرسوم الواجبة  129ة رسم الطابع المنصوص علٌه فً المادٌساوي ضعؾ  أدنىالنسخة األصلٌة، رسم   ؼٌر أنه ٌحصل عن هذه 
 المخصصة لمتسلم البضاعة.  الشحن الربان وعلى تذكرة شحن على تذكرة األداء

ٌمكن أن تستخلص عن طرٌق إلصاق إما طوابع منفصلة وإما بصمة الطابع بالطرٌقة حن ش: إن رسوم الطابع الخاصة بتذاكر ال 133 المادة 
 (2) .العادٌةؼٌر 

الطوابع المنفصلة المستعملة فً تسدٌد الرسوم المقررة. وكل مخالفة لهذا القرار ٌعاقب علٌها  استعمالوسٌحدد قرار من وزٌر المالٌة شروط 
 د.ج.   5.000إلى   500بؽرامة تتراوح من 

د.ج، ٌسددها   5.000إلى   500إن كل تذكرة شحن محدثة فً الجزائر وؼٌر مدموؼة، تترتب عنها دفع ؼرامة تتراوح من  : 134المادة  
بالتضامن الشاحن والربان ومجهز السفٌنة ومرسلها وٌعاٌن المخالفات أعوان الجمارك والضرائب ومن قبل عون مإهل لتحرٌر محضر فً 

  (3)مادة الطابع.

عند الدخول أو الخروج، تذاكر الشحن التً  ءٌجب على ربابنة السفن الجزائرٌة واألجنبٌة، أن ٌقدموا إلى أعوان الجمارك سوا : 135لمادة ا 
 ٌجب علٌهم أن ٌحملوها معهم. 

 (4) .جد  5.000  إلى 500وكل مخالفة لهذا التدبٌر، ٌعاقب علٌها بؽرامة تتراوح من  

 القسم الثالث

 بع على سندات المالحة البحرٌةحقوق الطا 

 ووثائقها التً تسلمها اإلدارة البحرٌة 

: ٌتوقؾ تسلٌم اإلدارات المكلفة بالمبلحة البحرٌة والصٌد البحري السندات والوثائق على تحصٌل رسم طابع جبائً بواسطة مكرر 135المادة  
 إٌصال ٌسلم إلى قباضة الضرائب حسب طبٌعة العقد كما ٌؤتً : 

 دج.   1.000...............................................................................د جزأرة سفٌنة عق - 

 دج.   500........................................................................................جدول الطاقم - 

 دج.  50 ........................................................................إلى جدول الطاقم المضاؾ - 

 دج.  300.........................................................................السند القانونً ألمن السفن - 

 دج.  600.… .........................................................................دفتر المبلحة البحرٌة - 

 دج.  600 .…طابع قدرهشكل  فً دفتر المبلحة البحرٌة دفع رسمٌترتب على تسلٌم نسخة أخرى من  - 

 دج.   400.… ………………………………………………………….النزهةرخصة  - 

 دج. 200 ....……طابع قدره شكل  رسم فً ٌترتب على تسلٌم نسخة أخرى من رخصة النزهة دفع - 

 دج.  200.......................................................................طاقة المرور )سفن النزهة(ب - 

                                                           

 .2000من ق.م.لسنة  29و  1993من ق.م.لسنة  44، 1986من ق.م.ت لسنة  11، 1984من ق.م.لسنة  132 1983من ق.م. لسنة  1979،116سنة من ق.م ل 67: معدلة بموجب المواد 129المادة  (1)
  .2000من ق.م  لسنة  31: معدلة بموجب المادة 133المادة   (2)
 .2015من ق.م لسنة  25و  2000من ق.م  لسنة   31: معدلة بموجب المادتٌن134المادة  (3)
 . 2000من ق.م  لسنة  31: معدلة بموجب المادة 135المادة  (4)
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 دج.   100…شكل طابع قدره ٌترتب عن تسلٌم نسخة ثانٌة من بطاقة سٌر )سفٌنة النزهة( دفع رسم فً - 

 دج.   500 ... رسم طابع بمبلػ ر دفعٌترتب من تسلٌم أو تجدٌد رخصة الصٌد البحري فً أعماق البحا - 

  .دج   300.... ....................................................صٌد ا لبحري ا لمهنً قدرها....الكراسة  - 

 المهنً لدفع رسم طابع ٌحدد كما ٌؤتً: جدول طاقم السفٌنة الصٌد البحري  الصٌد البحري إدارةٌخضع تسلٌم  - 

 النسبة للسفن الصؽٌرة التً تمارس الصٌد البحري الحرفً، ب ،دج  100* 

 (1) بالنسبة للفئات األخرى من سفن الصٌد البحري. ،دج  500*  

 المدٌر العام للضرائب.قرار من  ، عن طرٌقاالقتضاءالطوابع المنفصلة، عند  استعمالتحدد كٌفٌات 

 لبحري على تحصٌل فً شكل طابع جبائً تحدد قٌمته حسب طبٌعة العقد كما ٌلً:: ٌتوقؾ تسلٌم وثائق و شهادات األمن ا2مكرر 135المادة  

 دج 200..............................................................................المبلحة ...شهادة  -

 دج 100............................................................................أعوان األمن شهادة  -

 (2) .دج 150...................................................................ة للشهادات ......النسخ الثانٌ -

 الباب السابع

 طابع جوازات السفر 

 آالؾ  ستة  قدره طابع  لرسم  لصبلحٌته  قانونٌة  فترة  لكل  الجزائر  فً  سلّملما  العادي  السفر  جواز  إصدار ٌخضع  :136المادة   
 المتضمن  السفر  لجواز  بالنسبة )  دج (12.000  ألؾ  عشرة  اثنً  بلػ  { الرسم  هذا  ٌحدد النفقات،   كل  تؽطً )  دج  (6.000 دٌنار 

 صفحة50 

 (3). ( دج3.000ري )جزائ الؾ دٌنارآ ثبلثةقدره  طابع رسمللقصر ل الجزائر فً المسلم السفر جوازإصدار  ٌخضع

 لصبلحٌته  قانونٌة  فترة  لكل  الجزائر  فً  سلّملما  العادي  السفر  جواز  ٌخضع ٌدفع هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تسلٌم وصل.
 )  دج (12.000  ألؾ  عشرة  اثنً  بلػ  { الرسم  هذا  ٌحدد النفقات،   كل  تؽطً )  دج  (6.000  دٌنار  آالؾ  ستة  قدره طابع  لرسم 

 صفحة  50  المتضمن  السفر  لجواز  بالنسبة

فً حالة ضٌاع جواز السفر  بالنسبة ألفراد جالٌتنا المقٌمٌن بإنتظام أو المتوجهٌن نحو الخارج، فٌترتب على الحصول على جواز السفر 
كل طابع جبائً، وذلك فضبل عن حق الطابع المذكور فً الفقرة ( دج، فً ش10.000جزائري ) الجدٌد، تحصٌل رسم قدره عشرة االؾ دٌنار

 األولى.

 تدفع هذه الرسوم بواسطة إٌصال لدى قابض الضرائب.

وٌعفى من دفع رسم الطابع المنصوص علٌه فً هذه المادة، جواز السفر المسلم إلى الموظفٌن المسافرٌن فً مهمة إلى الخارج، وكذا وثائق 
 جئٌن أو عدٌمً الجنسٌة.السفر المسلمة إلى البل

الذي    302 – 069دج( من رسم الطابع المذكور أعبله، لحساب التخصٌص الخاص رقم  800جزائري ) ٌخصص مبلػ ثمانمائة دٌنار
 عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطنً".

 دينار  آالف  ستت  مبلغ  يعادل طابع  لزسم  بالخارج  قيمتلما  الجشائزيت  الجاليت  ألفزاد  السفز  جواس  إصذار  يخضع  : : مكرر 136 المادة

 اثني  بمبلغ الزسم  هذا  ويحذد ن  العادي  السفز  لجواس بالنسبت  األجنبيت  العمالث  مقابل  الذينار  صزف  أسعار  حسب )  دج  (6.000 

 . صفحت  50  المتضمه  السفز  لجواس  بالنسبت ،  األجنبيت  العمالث  مقابل الذينار  صزف  أسعار  حسب )  دج  (12.000  ألف  عشزة 

 جزائري دٌنار آالؾ ثبلثة مبلػ ٌعادل طابع بالخارج لرسم ةالمقٌم الجزائرٌة الجالٌة أفرادلقصر والطلبة من ل السفر جواز إصدار ٌخضعو
 (4) .األجنبٌة العمبلت مقابل الدٌنار صرؾ أسعار حسب  )دج  3.000(

دون المساس بتطبٌق إجراءات المعاملة بالمثل، ٌترتب عن كل تؤشٌرة  للمقٌمٌن األجانب حق طابع ٌحصل بواسطة إٌصال ٌسلم :   137المادة
 قدره : الضرائب بقباضة  

 د.ج عن تؤشٌرة خروج نهائً؛  500 - 

 د.ج عن تؤشٌرة خروج وعودة؛  500 - 

 القٌمة بالدٌنار لــ:مقابل  - 

 1.000  ( ٌوما .20( إلى  عشرٌن )1تؤشٌرة التسوٌة صالحة من ٌوم  واحد )دج عن 

                                                           

  .1998من ق.م  لسنة  30و  26، 1996من ق.م.لسنة  101، 1995من ق.م.لسنة  36و معدلة بموجب المواد  1994من ق.م.لسنة  60بموجب المادة مكرر: محدثة   135المادة  (1)
  .1998من ق . م  لسنة  27: محدثة بموجب المادة 2مكرر 135المادة  (2)
و  1994من ق.م.لسنة  62، 61،  1993من ق.م .لسنة  45، 1988من ق.م لسنة   77، 1986من ق.م.ت لسنة  12، 1983من ق.م.لسنة  117، 1979من ق.م.لسنة   68: معدلة بموجب المواد 136المادة  (3)
من ق.م. لسنة   35و  2019من ق.م. لسنة  11و 2017من ق.م. لسنة  18و 2016من ق.م. لسنة  12و 2015من ق.م. لسنة  26و 1998من ق.م لسنة  30و  1997من ق.م.لسنة  44، 1996من ق.م.لسنة  65

2020 .  
 .2020م. لسنة من ق.  36و  2019من ق.م. لسنة  11و 2017من ق.م. لسنة  18ومعدلة بموجب المادتٌن  2016من ق.م. لسنة  13مكرر: محدثة بموجب المادة  136المادة  (4)
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 800 ( أٌام .7( إلى سبعة )1دج عن تؤشٌرة العبور صالحة من ٌوم  واحد ) 

 800 ( ٌوما .15إلى خمسة عشر )( 1)دج عن تؤشٌرة التمدٌد صالحة من ٌوم  واحد 

 1.500 ( ٌوما .30ن )ٌ( ٌوما إلى ثبلث16دٌد صالحة من ستة عشر )دج عن تؤشٌرة التم 

 1.800 ( ٌوما.45( ٌوما إلى خمسة وأربعٌن )31دج عن تؤشٌرة التمدٌد صالحة من واحد و ثبلثٌن ) 

 2.000 ( ٌوما.90( ٌوما إلى تسعٌن )46دج عن تؤشٌرة التمدٌد صالحة من ستة وأربعٌن )(1) 

 رٌق وضع طوابع منفصلة.ٌمكن أن ٌتم دفع هذا الرسم  عن ط 

 قرار من المدٌر العام للضرائب.بتحدد كٌفٌات استعمال الطوابع المنفصلة، عند االقتضاء، 

 بالنسبة لتؤشٌرات التسوٌة الصادرة عن مصالح شرطة الحدود لؤلجانب الذٌن ٌتقدمون عند مراكز حدودٌة بدون تؤشٌرة، فإّن حق الطابع ٌسدد
  .(2)قلٌمٌالدى قابض الجمارك المختص إ

القنصلٌة تكون الحقوق القنصلٌة المستحقة لدى ممثلٌاتنا متساوٌة مع تلك المطبقة على الرعاٌا الجزائرٌٌن من قبل البلد  ةوبالنسبة للتؤشٌر
 المعنً. 

  تحدد بصفة دورٌة المبالػ المعنٌة، بموجب قرار من الوزٌر المكلؾ بالشإون الخارجٌة.

 وم، التؤشٌرات التالٌة:ؼٌر أنه، تعفى من هذه الرس

 التؤشٌرات المسلمة على جوازات السفر الدبلوماسٌة؛  -

 التؤشٌرات المسلمة على جوازات السفر أثناء أداء مهمة؛  -

 الجزائر معها معاهدات بإلؽاء التؤشٌرة. التؤشٌرات المسلمة لرعاٌا الدول التً أبرمت - 

 الخارجٌة.  بالشإون المكلؾ من الوزٌر صادر قرار بموجبمثل، لرعاٌا الدول التً تحدد قائمتها مجانا، على سبٌل المعاملة بال ةوتسلم التؤشٌر

 المادة على تؤشٌرة وثائق السفر المسلمة لبلجئٌن وعدٌمً الجنسٌة.   تطبق أحكام هذه

  .تحدد كٌفٌات استعمال الطوابع المنفصلة، عند االقتضاء، عن طرٌق قرار من المدٌر العام للضرائب 

 الباب الثامن

 طابع رخصة الصٌد 

فعه بواسطة إٌصال ٌسلم إلى دج ٌتم د 500نها رسم طابع قدره عة لكل التراب الوطنً، ٌترتب الح: إن تسلٌم رخصة الصٌد الص  138المادة 
 ن طرٌق وضع طوابع منفصلة. عقباضة الضرائب 

 (3) المدٌر العام للضرائب.من ٌق قرار ن طرع ،االقتضاءند ع ،الطوابع المنفصلة استعمالتحدد كٌفٌات  

 (4)  .ملؽاة :  139المادة 

 الباب الثامن مكرر

 طابع رخص البناء 

 (5). اةلؽم :مكرر  139المادة  

 1الباب الثامن مكرر  

 حق الطابع المطبق على رخص تقسٌم األراضً والتهدٌم 

 . اةؽمل :1مكرر  139المادة  

 2الباب الثامن مكرر 

 التجزئة و العمران ،المطبق على شاهدات المطابقة حق الطابع 

 . اةؽمل  :2مكرر  139المادة  

 لباب التاسعا

 طابع بطاقات التعرٌف واإلقامة 

تخضع بطاقة التعرٌؾ، أٌا كانت السلطة التً تسلمها، إما عند تسلٌمها أو عند التؤشٌر أو التصدٌق علٌها أو تجدٌدها، وعندما تكون : 140المادة  
 اإلجراءات إجبارٌة حسب القواعد المعمول بها، إلى رسم طابع ٌقدر بما ٌؤتً:  هذه

                                                           

 19و  1998من ق.م لسنة   30و 1996من ق.م لسنة  101و 67، 1992من ق.م لسنة   71، 1991من ق.م لسنة  48، 1986من ق.م لسنة   80، 1980من ق.م.لسنة  58: معدلة بموجب المواد 137المادة  (1)
 .2019ق.م. لسنة  12و 2018من ق.م. لسنة  27و  2017من ق.م. لسنة  20و

 20و 19و  1998من ق.م لسنة   30و 1996من ق.م لسنة  101و 67، 1992من ق.م لسنة   71، 1991من ق.م لسنة  48، 1986من ق.م لسنة   80، 1980من ق.م.لسنة  58: معدلة بموجب المواد 137 (2)
 . 2019ق.م. لسنة  12و 2018من ق.م. لسنة  27و  2017من ق.م. لسنة 

  .1998من ق.م لسنة  30و1996من ق.م لسنة  101و  67، 1993من ق..م لسنة  46، 1983من ق.م لسنة  118المواد : معدلة بموجب 138المادة  (3)
و:  1998م لسنة  من ق. 30و   1996من ق.م لسنة  101و 67، 1993من ق.م لسنة  47، 1988من ق.م لسنة  78، 1983من ق.م لسنة  118، 1979من ق.م لسنة   69: معدلة بموجب المواد 139المادة  (4)

 .2011من ق.م لسنة  26ملؽاة بموجب المادة 
 .2000من ق . م  لسنة  34: ملؽاة بموجب المادة 2مكرر 139مكرر إلى  139المواد من  (5)
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 عن بطاقة التعرٌؾ المهنٌة للممثل؛ د.ج   500 - 

 د.ج عن بطاقة التعرٌؾ المؽاربٌة . 100 - 

 (1)وصل.  تسلٌم وٌسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل

   .طبقا للتنظٌم الساري المفعولتتم معاٌنة هذه المخالفات، المعاقب علٌها،  

فً حالة ضٌاعها أو إتبلفها أو سرقتها، مقابل دفع طالبها مبلػ ألؾ دٌنار ٌتم تجدٌد بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة مكرر:  140المادة 
  (2)دج(.1.000)

 الضرائب قٌمته:  قباضة  لدى  وصل  بواسطة طابعال حق لدفع تجدٌدها، أو تسلٌمها أثناء األجانب إقامة بطاقات تخضع :  141المادة 
 (.02دج، للبطاقات التً تسلّم لمّدة سنتٌن ) 6000 -
 ( سنوات.10دج، للبطاقات التً تسلم لمّدة عشر ) 30.000 -

 مقدةل دج للبطاقات التقً تسقلم  3.000  نسخة مماثلة ٌترتب عنه تسدٌد رسم قٌمته تسلٌم فإن ،المقٌم األجنبً أو إتبلؾ بطاقة ضٌاع حالة وفً
 (3)و ذلك فضبل عن حقوق التجدٌد المذكورة أعبله. ( سنوات.10دج. للبطاقات التً تسلم لمدة عشر ) 6.000(  و02سنتٌن )

 .المعاملة بالمثل قاعدة تطبق ٌفوقها، أو أعبله إلٌها المشار المبالػ عن ٌقل مبلؽا ما دولة تطبق عندما أنه، ؼٌر
  الخارجٌة. بالمالٌة والشإون ،  التوالً  على المكلفٌن،  الوزٌرٌن  بٌن  مشترك  بقرار  ادةالم  هذه  أحكام  تطبٌق  كٌفٌات  تحدد

 دفقع إلقى تجدٌقدها، أو تسلٌمها ، أثناءفوق التراب الوطنًنشاطا مهنٌا  ٌمارسون الذٌن لؤلجانب المسلمة الخاصة البطاقة تخضع : 142المادة   
 .الدولة  نٌةمٌزا  لفائدة  دج 30.000 قٌمته طابع حق

 (4) دج 15.000 وفً حالة ضٌاع أو إتبلؾ هذه البطاقة، فإّن تسلٌم نسخة مماثلة ٌترتب عنه تسدٌد رسم قٌمته
 (.2تحدد مدة صبلحٌة هذه البطاقة بسنتٌن)

بطقة بهقا هقً الشقروط وإن شروط إعداد أو تجدٌد البطاقات من هذا النوع والبٌانقات المطابققة لهقا وكقذلك الشقكلٌات وااللتزامقات األخقرى المرت 
 المحددة بموجب التشرٌع الجاري به العمل.

 .المعاملة بالمثل قاعدة تطبق أو ٌفوقها، أعبله إلٌها المشار المبالػ عن ٌقل مبلؽا ما دولة تطبق عندما أنه، ؼٌر
   الشإون الخارجٌة .و  بالمالٌة التوالً،  على المكلفٌن، الوزٌرٌن بٌن مشترك بقرار  المادة  هذه تطبٌق كٌفٌات  تحدد

رمضان  9المإرخ فً  10 -81المإسسٌن بموجب القانون رقم  ،و ترخٌص العمل ة: ٌخضع تسلٌم رخصة العمل المإقت  1مكرر  142المادة 
إلى  د.ج 10.000 قدره رسم دفع إلىا، مولمدة صبلحٌاته ،المتعلق بشروط توظٌؾ العمال األجانبو 1981 سنةٌولٌو   11موافق لـ 1401

 (5) .طابع منفصلوضع عن طرٌق دفع هذا الرسم مكن ٌو  .قباضة الضرائب
    لمواطنٌن جزائرٌٌن.زوجات أجنبٌات ب األمرإذا تعلق  ،دج1.000 بـٌحدد مبلػ هذا الرسم 

 مسروق أو ،مفقود ملع سند من نسخة حالة تسلٌم أوفً السندات هذه تجدٌد حالة فً ،التعرٌفات هذه مختلؾ على% 50 قدرها زٌادة وتطبق 
 .متلؾ أو
ٌّنٌن األجانب العمال فئات تخضع ال  :العمل تراخٌص أو المإقتة العمل رخص تجدٌد أو تسلٌم رسم إلى ،أدناه المب

 لًاألص البلد دولة مع الجزائر  اتفاقٌة أبرمتها أو معاهدة وجببم العمل تراخٌص و إقتةالمالعمل  لرخص  ٌنالخاضع ؼٌر األجانب العمال - 
 ؛األجنبً للعامل

 ؛الجنسٌة  ًٌمأوعد  لبلّجئ  القانون األساسً من ستفٌدونالم  األجانب العمال - 
 (6) تقدٌر. أقصى السنة على فً أشهر  (03)  ثبلثة  (قصٌرة    زمنٌة  لفترة  مهمة أو انتداب إطار فً  تدخلونالم  األجانب العمال - 

 ن طرٌق قرار من المدٌر العام للضرائب. ع ،االقتضاءند ع ،تحدد كٌفٌات استعمال الطوابع المنفصلة

 ٌتم إثبات ومعاقبة المخالفات الخاصة بهذه المادة طبقا للتنظٌم الساري المفعول.  

حساب المٌزانٌة العامة فً ٌحصل ل:تخضع شبكات الرهان الرٌاضً الجزائري وقسٌمة اللوطو الرٌاضً لرسم موحد  2مكرر 142المادة 
 (7) لى المطبوع الذي ٌسلم وٌختمعد.ج( ٌلصق  5ع جبائً قدره خمسة،)شكل طاب

 الباب التاسع مكرر
 طابع الوثائق القنصلٌة 

تخضع العقود التً تسلمها البعثات الدبلوماسٌة والقنصلٌة الجزائرٌة فً الخارج لرسم طابع تحدد قٌمته المقابلة، حسب : 3مكرر 142المادة 
 المعمول به.  طبٌعة العقد ووفقا للتنظٌم
حدد بمقرر مشترك بٌن وزٌر الشإون الخارجٌة والوزٌر ٌٌم القنصلً لرسم طابع قجوازات المرور. وٌخضع التر عتعفى من رسم هذا الطاب

  .المكلؾ بالمالٌة

 

 

                                                           

من  30و 1997من ق.م  لسنة  45و  1996من ق.م لسنة  66، 1993من ق.م لسنة  48، 1991من ق.م.ت  لسنة  20، 1983من ق.م لسنة  120و  1979من ق.م لسنة  70معدلة بموجب المواد : 140المادة  (1)
 2015من ق.م. لسنة  27و .1998ق.م. لسنة 

 .2019من ق م  لسنة  13و  2017 من ق.م. لسنة  21مكرر: محدثة بموجب المادة  140المادة  (2)
 2013من ق.م. لسنة  7و  2010من ق.م لسنة  17و  1998من ق.م لسنة   30و 1996من ق.م  لسنة   101و  67، 1993من ق.م لسنة  49،  1979من ق.م. لسنة  71: معدلة بموجب المواد 141المادة  (3)

  .2020من ق.م. لسنة  37و

 .2020من ق.م. لسنة  38و 2010من ق.م. لسنة  18و 1996من ق.م لسنة  67و 1993من ق.م. لسنة  50: معدلة بموجب المواد  142المادة  (4)
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 (1) ٌحدد كما ٌؤتً: ،تخضع العقود المذكورة أدناه لرسم الطابع 

 

 رسم الطابع )دج( طبٌعة العقد

 دج 200,00 الحماٌة -شهادة الحٌاة -

 دج 200,00 شهادة عدم الزواج، عدم الطبلق و عدم إعادة الزواج -

 شهادة تؽٌٌر اإلقامة )ش ت إ( -
 دج من القٌمة المصرح بها. 10.000دج عن كل  400ٌرفع هذا الرسم بمبلػ 

 للطلبة و المتربصٌن فقط. 50ٌخفض هذا الرسم بنسبة 

 دج 4.000,00

 دج 500,00 دة اإلٌواءشهادة االستقبال أو شها -

 دج 200,00 التصرٌح األبوي -

 دج 200,00 التصدٌق / عن كل وحدة -

 دج 200,00 اإلشهاد على المطابقة على األصل / عن كل وحدة -

 دج 200,00 النسخة المصادق علٌها بالمطابقة / عن كل وحدة -

 دج 500,00 الوكالة -

 دج 200,00 التصرٌح الشرفً -

 دج 25.000 نسٌة الجزائرٌة على السفنتؤشٌرة عقود إضفاء الج -

 دج 30 000. تؤشٌرة شهادة األمن أو صبلحٌة السفن للمبلحة -

 جد 2.000.  تسلٌم الترجمة الخاصة بالدفتر العائلً -

 دج 2.000 تسلٌم نسخة ثانٌة من الدفتر العائلً -

 دج 500,00 شهادة الممثل الشرعً -

 دج 200,00 التصرٌح بالضٌاع -

 دج 200,00 القنصلً شهادة الترقٌم -

 دج 200,00 شهادة الشطب من سجبلت الترقٌم -

 
: ٌحدد الوزٌر المكلؾ بالشإون الخارجٌة، عن طرٌق التنظٌم، أخذا بعٌن االعتبار ال سٌما بمبدأ المعاملة بالمثل، مبلػ  4مكرر  142 المادة

 (2)حق الطابع الواجب تسدٌده من أجل المصادقة على الوثائق التجارٌة.
 لباب العاشرا

 ٌةاإلداروباإلجراءات  راتالسٌا ةادبقٌ المتعلقةالرسوم  
دج، ٌحصل بواسطة   500 بـ إن رسم تسلٌم أو تمدٌد مدة صبلحٌة رخص السٌاقة الدولٌة المشار إلٌها فً قانون المرور، والمحدد : 143المادة  

  .منفصل طابع رٌق وضعطٌتم دفع رسم هذا الطابع عن  أنإٌصال ٌسلم بقباضة الضرائب، ٌمكن 
  .قرار من المدٌر العام للضرائبعن طرٌق ، القتضاءا ، عندتحدد كٌفٌات استعمال الطوابع المنفصلة 
 الوثائق للطابع الحجمً.  هضع هذخال ت 
 (3)عاقب علٌها كما هو الشؤن فً المخالفات الخاصة بالطابع الحجمً.ٌالمادة و هتثبت المخالفات ألحكام هذ 

   200بـالحصول على رخصة سٌاقة السٌارات، والدراجات النارٌة وكل أنواع العربات ذات محرك والمحدد  امتحانإن رسم  : 144ة الماد 
 المترشح.  طرؾ دج، ٌحصل بقباضة الضرائب، ٌرفق إٌصال الدفع بالطلب الموجه للسلطة المختصة من

 هٌحصل لصالح الخزٌنة. إن تسلٌم نسخ مماثلة من هذ دج   500هدفع رسم قدر، هٌترتب عن منح رخص سٌاقة السٌارات المشار إلٌها أعبل 
 . دج   200هالرخص ٌترك منه تحصٌل رسم مقدار

 (4) .، ٌتحملها الطالبدج   300ضع إلى دفع رسم بقٌمة خإن تسلٌم شهادة سٌاقة الدراجات النارٌة، ٌ 

 ابع منفصل.طتلصٌق  طرٌق ٌتم دفع هذا الرسم عن أنٌمكن  

  تحدد كٌفٌات استعمال الطوابع المنفصلة، عند االقتضاء، عن طرٌق قرار من المدٌر العام للضرائب. 

تخضع بطاقات ترقٌم السٌارات والعربات ذات محرك أثناء ، كل عملٌة تحصٌل لصالح الخزٌنة لدفع طابع بواسطة إٌصال  : I -  145المادة 
 أدناه : ٌسلم بقباضة الضرائب حسب المعدالت المحددة 

   300... ....( بالنسبة للدراجات ذات محرك والدراجات النارٌة، والدراجات ذات ثبلث عجبلت وأربع عجبلت والتً تحتوي على محرك:1
 دج. 

 على األقل.  %  60إال أن هذا الرسم ال ٌطبق فً حالة ما إذا كان مالك الدراجات المشار إلٌها أعبله، مصابا بعاهة حددت نسبة اإلعاقة فٌها بـ  

 بالنسبة للسٌارات السٌاحٌة، والشاحنات الصؽٌرة والشاحنات وسٌارات النقل الجماعً: (2   
 دج   500.............................................................................................أحصنة . .  4إلى  2من -
 جد  800 .............................................................................................أحصنة . 9إلى   5من -

                                                           

 .2018من ق.م. لسنة   28: معدلة بموجب المادة 3مكرر 142المادة  (1)
 .2018من ق.م. لسنة   29: محدثة بموجب المادة 4مكرر 142المادة  (2)
  .1998من ق.م لسنة  30و 1996من ق.م لسنة  101 و 67،   1993من  ق.م لسنة  54،  1989من  ق.م لسنة 31، 1986من ق.م لسنة. 82، 1984من ق.م. لسنة  132المواد  : معدلة بموجب143المادة  (3)
 .1998من ق.م لسنة  30و 1996من ق.م  لسنة  101و  67، 1993ق.م. لسنة من   55، 1986من  ق.م.ت لسنة.14، 1983ق.م لسنة. 121، من 1979من ق.م. لسنة  72: معدلة بموجب المواد 144المادة  (4)
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 دج   1000.............................................................................................نةأحص   10من ابتداء -
  دج  700 .............................................................................................. للجرارات.بالنسبة   (3

 منفصل.  طابع رٌق تلصٌقطٌمكن أن ٌتم دفع هذا الرسم عن    دج. 1800............ ..بالنسبة لآللٌات المتحركة لؤلشؽال العمومٌة  (4

 قرار من المدٌر العام للضرائب. عن طرٌق ،  االقتضاءالطوابع المنفصلة، عند  استعمالحدد كٌفٌات ت

 زٌنة. خٌتم  تحصٌله لفائدة ال ،دج   200البطاقات الخاصة بترقٌم السٌارات دفع رسم قٌمته هٌنتج عن مستخرجات هذ 

ٌر المسكن أو تؽٌٌر الحالة ة األولى من بطاقات ترقٌم السٌارات المسلمة فً حالة تؽٌخوٌطبق الرسم المشار إلٌه فً الفقرة السابقة بالنسبة للنس 
 ص المعنوي الذي ٌملك المركبة. خص الطبٌعً أو الشخالمدنٌة أو التؽٌٌر البسٌط لتسمٌة الشركة من دون إحداث شخصٌة معنوٌة جدٌدة للش

II - ارٌة المفعول، دفع فً السٌر والتعرٌفات المشابهة الس   00ٌنتج عن وصوالت التصرٌحات المتعلقة بوضع السٌارات المرقمة تحت تسلسل
 (1)دج( ٌتم تحصٌله لفائدة الخزٌنة.   500رسم تحدد قٌمته بخمس مائة دٌنار جزائري )

 السابقتً الذكر عند الحاجة بموجب نص الحق.    145و   144تحدد شروط تطبٌق المادتٌن :  146المادة  

 مفعول فً مادة الطابع الحجمً وٌعاقب علٌها : بقا للنصوص السارٌة الط 145و   144تعاٌن المخالفات ألحكام المادتٌن 

زٌنة من دون أن تقل خألربعة أضعاؾ الرسوم المستحقة لل مساوٌةعندما ٌنجر عنها عدم الدفع الكلً أو الجزئً للرسوم المقررة ، بؽرامة  (1 
 دج.    1000عن

 (2) دج.   5000إلى   500وفً الحاالت األخرى، بؽرامة تتراوح من( 2

ص مصلحة المناجم وحدها أو بمساعدة مصالح أخرى للسٌارات والعربات المجرورة على دفع مسبق لرسم وحٌد ٌتم حٌتوقؾ ف :147  المادة 
 .الضرائب لدى المناجم بقباضة هتسدٌد

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

 : االستبلم :أوال

  .دج   1200................................................................................استبلم السٌارات حسب كل نوع - 

  .دج  300..........................................................................ات كل سٌارة على حدة استبلم السٌار - 

  .دج 500....................كلػ، حسب كل نوع   1.000ستبلم العربات المجرورة التً ٌزٌد وزن حمولتها على ا - 

  .دج  450..............كلػ، كل عربة على حدة    1.000 استبلم العربات المجرورة التً ٌزٌد وزن حمولتها على - 

  .دج  .250.........................................حسب كل نوع ة والدراجات ذات المحرك، ٌاستبلم الدراجات النار - 

 دج.  200 ....................................استبلم الدراجات النارٌة والدراجات ذات المحرك، كل دراجة على حدة - 

 

  : للمركبات  الدورٌة  التقنٌة  المراقبة -ثانٌا 

 ( دج  (  الرسوم المركبات مجموعة

 المضادة  المعاٌنة التقنٌة المعاٌنة

 100 200 السٌاحٌة  السٌارات

 100 200 المإجرة  المركبات

 50 100 األجرة  سٌارات

 50 100   السٌاقة  لتعلٌم  المعدة  المركبات

 150 300 لؤلشخاص  الجماعً  النقل  مركبات

 100 200 الخفٌؾ  للوزن  البضائع  نقل  مركبات

 150 300 الثقٌل  للوزن  البضائع  نقل  مركبات

 150 300 الخطٌرة  المواد  لنقل  المعدة  لمركباتا

 100 200 الصحً  للنقل  لمعدة ا  المركبات

 100 200 التصلٌح  مركبات

  
 ات. نوس  (3) ثل ثبلك دج 500 طٌرةخال دربط سٌارات نقل الموا قبةمرا ثالثا :

 ،ربطها قبةأو مرا نٌةبتها التققوق بوثائق استبلم السٌارات أو مرافرائب المرضال ضةم بقبالال ٌسصإٌ ةطسبوا دفعهر ثإ المسدد الرسم مبلػ ٌبقى
حقوق الطابع  دفعبالمرور. ٌمكن أن ٌتم ص ر ٌثبت االستبلم أو الترخٌحضخول السٌارة تسلٌم مى دلعولو ترتب  ةنهائٌ صفةب نةزٌخمكتسبا لل

  المنفصلة.ع الطوابع ضرٌق وطن ع
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 (1). رائبضلقرار من المدٌر العام لعن طرٌق ،  االقتضاءعند  الطوابع المنفصلة، استعمالتحدد كٌفٌات 

 العاشر مكرر بابال
 واآللٌات المتحركة اترٌع السٌاب تعلى معامال ترتبالرسم الم 

 صل الوحٌدفال
 ٌفةعرتق والبٌطتال الجم -الوعاء  

 (2) .األنواعالدولة رسم خاص بمعامبلت بٌع السٌارات من كل  ٌةمٌزانائدة لفٌحصل  :مكرر   147المادة  

  .تنازل عن السٌارة أيكاهل البائع عند  مكرر على 147ٌوضع الرسم المشار إلٌه فً المادة  :3مكرر   147المادة 

  استعمالمكرر أعبله خبلل أول  147باستثناء السٌارات المستوردة من طرؾ وكبلء السٌارات، ال تطبق أحكام المادة  : 4مكرر   147المادة 
الجزائر أو معطوبً  إلىلدى عودتهم  القنصلًأو السلك الدبلوماسً أو فً التراب الوطنً للسٌارات المستوردة سواء من طرؾ المهاجرٌن 

 (3) .نً المسموح لهم بالحصول على سٌارة مهٌؤة خصٌصا لهمطحرب التحرٌر الو

 دفع الرسم: من  ى: تعف  5مكرر   147المادة  

 سنوات عند تارٌخ عقد بٌعها .   5تتجاوز التًالتنازالت عن السٌارات السٌاحٌة  - 

 خ عقد بٌعها . ٌسنوات عند تار(  7)من سبعة  أكثروالتً لها  إجبارٌان السٌارات النفعٌة وعن اآللٌات المتحركة المسجلة عالتنازالت  - 
 . لبلستعمالالهٌئات أو المإسسات العمومٌة، المطالبة بإعادة بٌع سٌاراتها التً لم تعد صالحة أو  اإلداراتالتنازالت التً تقوم بها  - 
 ات القانونٌة فً هذا المجال. ا فً شكل حطام، بعد إتمام اإلجراءارات المعطوبة نتٌجة حادث والمعاد بٌعهٌالتنازالت عن الس - 
والمإسسات العمومٌة، لصالح العمال المستفٌدٌن من  واألجهزة واإلداراتوالدولة حزب الالتنازالت عن السٌارات التً تقوم بها هٌئات  - 

 التنظٌم.  طرٌق قروض منصوص علٌها عن
  (4) قابضً الضرائب المختلفة وقابضً الجمارك. طرؾ عن السٌارات المحجوزة من تلتنازالا - 

 (5)  :ؤتً: تحدد تعرٌفة الرسم كما ٌ 6مكرر   147المادة
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 .2010من ق.م.ت لسنة  13و  2009من ق.م .ت لسنة  13و  2008من ق.م.ت.لسنة  18و 2006من ق.م.لسنة  21، 1993من ق.م.لسنة  57

 صائصالخ
 المبلغ بالدٌنار الجزائري

 ) ابتداء من السنة األولى للسٌر(
 التخفٌض

 سٌارات سٌاحٌة ذات قوة:

 أحصنة .......... 6إلى ؼاٌة  -
 أحصنة ....... 10إلى  7من  -
 أحصنة ......... 10أكثر من  -

 دج 10.000
 دج 15.000
 دج 25.000

عن كل سنة من عمر السٌارة ابتداء من ℅ 20
ٌة للسنة األولى للسٌر إلى ؼاٌة السنة السنة الموال

ابتداء من ℅ 100الخامسة و ٌعادل التخفٌض 
 السنة السادسة.

 سٌارات نفعٌة :
 حمولة مسموح بها:

 كلػ ................. 500حتى  -
 كلػ........ 1500إلى  501من  -
 كلػ.. 2500كلػ إلى  1501من  -
 كلػ.. 4000كلػ إلى  2501من  -
 .........كلػ.... 4000أكثر من  -

 
 

 دج 11.000
 دج 25.000
 دج 51.000
 دج 71.000
 دج 81.000

 
 

عن كل سنة من عمر السٌارة ابتداء ℅  12,5
من السنة الموالٌة للسنة األولى للسٌر إلى ؼاٌة 

 السنة الثامنة.
 

 
 الصنؾ األول:
 الصنؾ الثانً:
 الصنؾ الثالث:

 

 
 دج 16.000
 دج 31.000
 دج 71.000

 مل الرسمالسنة األولى: كا
 ℅ 10السنة الثانٌة : 
 ℅ 15السنة الثالثة : 

 ℅ 20السنة الرابعة : 
 ℅ 40السنة الخامسة :
 ℅ 60السنة السادسة: 
 ℅ 80السنة السابعة : 
 ℅ 90السنة الثامنة : 

 آالات فالحٌة ذات لوحة ترقٌم :
 آالت الجر ذات قوة: -

  حصانا بخارٌا..... 45إلى ؼاٌة 

  رٌا...حصانا بخا 65إلى  45من 

  حصانا بخارٌا... 80إلى  65من 

 حصانا بخارٌا....... 80أكثر من 

 
 
 

 دج 11.000
 دج 13.000
 دج 16.000
 دج 21.000

 
 

عن كل سنة من عمر السٌارة ابتداء  12,5 %
من السنة الموالٌة للسنة األولى للسٌر إلى ؼاٌة 

السنة الثامنة
.
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 ال األول فً السٌر بالنسبة للسٌارات الجدٌدة المستوردة أو المقتناة محلٌا.عند االستعمكذلك،  ،تحصٌل هذا الرسم متٌو

Ι-1بنزٌن: -.السٌارات السٌاحٌة ذات محرك 

 دج. 80.000......................................................................3سم 800سعة األسطوانة ال تفوق  -

 دج. 110.000...................أو تساوٌها ............... 3سم1500 و تقل عن 3سم 800سعة األسطوانة تفوق  -

 دج. 120.000.............................أو تساوٌها.... 3سم 2000و تقل عن 3سم 1500سعة األسطوانة تفوق  -

 دج. 140.000........أو تساوٌها........................ 3سم 2500و تقل عن  3سم 2000سعة األسطوانة تفوق  -

 دج. 250.000.......................................................................3سم 2500سعة األسطوانة تفوق  -

Ι-2.بنزٌن: -السٌارات النفعٌة ذات محرك 

 دج.  50.000 .....................................................................3سم 800سعة األسطوانة ال تفوق  -

 دج. 70.000 ................................. أو تساوٌها 3سم1500و تقل عن  3سم 800سعة األسطوانة تفوق  -

 دج. 80.000 ........ا........................أو تساوٌه 3سم 2000و تقل عن 3سم 1500سعة األسطوانة تفوق  -

 دج. 90.000أو تساوٌها................................ 3سم 2500و تقل عن  3سم 2000سعة األسطوانة تفوق  -

 دج. 200.000.......................................................................3سم 2500سعة األسطوانة تفوق  -

 أو تساوي  أسطوانة سعة ذات راتباستثناء السٌا وقود،/الممٌع البترول بؽاز هزةلمجللسٌارات ا بالنسبة دج 20.000 قدره تخفٌض منحٌ
 سم. 2500تفوق

Π-  1 .دٌازال -السٌارات السٌاحٌة ذات محرك: 

 دج. 120.000 .............................................................................. 3سم 1500إلى ؼاٌة  -

 دج. 160.000...........................................ساوٌها..تأو  3سم 2000قل عن تو  3سم1500أكثر من  -

 دج. 180.000...........................................تساوٌها..أو  3سم2500قل عن تو  3سم 2000أكثر من  -

 دج. 400.000................................................................................... 3سم2500أكثر من  -

Π-2. دٌازال -السٌارات النفعٌة ذات محرك: (*) 

 دج. 70.000....... ...................................................................... 3سم 1500إلى ؼاٌة  -

 دج. 90.000.....................................أو تساوٌها....... 3سم 2000و تقل عن  3سم1500أكثر من  -

 دج. 100.000.........................................أو تساوٌها... 3سم2500و تقل عن  3سم 2000أكثر من  -

 دج. 300.000.................................................................................. 3سم2500أكثر من  -

III -  حمولة إجمالٌة ذاتشاحنات:  

 دج. 340.000....... ........................................................................طن ..... 22إلى ؼاٌة  -

 دج. 500.000... ..............................................................................طن ... 22أكثر من  -

IV - السٌر معدات: 
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 التعرٌفة الطبٌعة

 األول الصنف
 مولدات للمضاؼط المتنقلة، الضخ محطات أو اآللٌة المضخات مولدات النابذة، المضخات-

 الجهاز ، متحركة مولدات كهربائٌة أو التحوٌلٌة المولدات المتحركة، الكهربائٌة المولدات المتنقلة،
 .مخلطات الخرسانة الدامبٌرات، المتنقلة، التلحٌم آالت للتلحٌم، المتنقل

 
 

 دج 300.000

 الثانً الصنف
 أخشاب أكرات رافعات على كاملة بخارٌة أجراس ،محركذو  ؾوملفا كتلٌة أخشاب ذات أجراس

 ضاربات ،مهتزة مطرقات، دٌازال أخشاب ،محركات ،بخارٌة أخشاب ،فصال ذات أو كتلٌة
 ٌةالتكس جهاز ،متحركة ناقبلت ،أوعمودٌة عالٌة رافعات مرفعات ،القوة ذاتٌة مرفعات  ،أومقلبات

 التكسٌة جهاز ، الدافئة للتكسٌة تحركةالم
 ،البخار ومعمم والناشرة سٌحةالمو الطالم مادة لنقل متحركة صهارٌج ، الباردة للتكسٌة تحركةالم

 ، رامبلت شاحنات ،رامبلت و الحصى مكسرات، ٌةقوسا ناشرة دنون ،الطالم ٌنتسخ أحواض
 ،مهدات ،الخرسانة مضخات ،األسطوانٌة الٌبالدو ،مجرورة ناقبلت  ،معدالت مٌكانٌكٌة مكنسات
 .آلٌة الخرسانة منقبلت و مهتزة متممات

 
 
 
 

 دج 500.000

 الصنف الثالث
مجرفات مٌكانٌكٌة، جرافات ذات أحبال أو بالقوة المائٌة، حفارات جرارات متخصصة مزنجرة، 

ة، آلٌات محراث رافع ذو محرك ثانوي، جرافات شاحنة، رموس منخر ،حفارات على عجبلت
آلٌات رصد األرض، طاحنات األرض، عتاد استخراج  ،الهدم ذات أحبال، موطئات مجرورة

 وشحن الركام، مرممات الطرٌق.

 
 
 
 دج 700.000 

 
 و الدراجات النارٌة والدراجات بمحرك المعنٌة بهذا الرسم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزٌر المالٌة.  تحدد السٌارات ومعدات السٌر

V -  : سٌارات نقل األشخاص 

 ؛دج  200.000............................. ٌساوٌها أو ( مقعدا 20( مقاعد وأقل من عشرٌن ) 9أكثر من تسعة )  -

 ؛دج 250.000......................... ٌساوٌها مقعدا أو ( 30)  ٌن( مقعدا وأقل من ثبلث 20أكثر من عشرٌن )  -

  دج. 350.000............................................................................. قعدام 30)) ٌنأكثرمن ثبلث -

- VI للترقٌم بمحرك الخاضعة والدراجات النارٌة الدراجات : 

 ؛دج3  ............................................50.000 سم  500عن  وتقل 3 سم 250 تفوق األسطوانة سعة  -

 ؛دج3 ............................................80.000   سم  800عن  وتقل 3 سم 500 تفوق األسطوانة سعة  -

 .دج3  ...................................……………………… 100.000 سم 800 تفوق األسطوانة سعة  -

ادة البٌع على حالها، و ٌسددها كما هو منصوص علٌه فً مجال ٌقتطع المستورد الرسم، بالنسبة إلع، بعنوان االستعمال األول فً السٌر
 (*)  الطابع.

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

 :على الرسم هذا ٌطبق ال ،أنه ؼٌر

 ؛الفبلحً بلستعمالل حصرٌا صصةلمخا الجرارات -

 البضائع) القصٌرة سافاتالمفً  تلفةلمخا الحموالت لنقل طاراتالمو وانئو الم ازنلمخصانع واالم فً ستعملةالم األصناؾ ذات عربات -
 ؛ العمومٌة الطرق من ؼٌرها أو الطرٌق فً كنها السٌرٌم ال والتً الصؽٌرة قطوراتالمو المحطات للسحب فً أو (والحاوٌات

 التخٌٌم أو للسكن قطوراتكالم سٌارات أخرى طرؾ من للجر سواء صممةالم عجبلت أو عدة واحدة عجلة ذات السٌارات ؼٌر تركباالم -
 ؛ للدفع باألٌدي أو للسحب إما السٌاحة سٌارة صنؾ مقطورات من

 .للترقٌم الخاضعة ؼٌر السٌر معدات كل وكذا 

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

 ؛ بنزٌن بمحركوالنفعٌة  السٌاحٌة السٌارات - 

                                                           

 18و 2006من ق.م.لسنة  21، 1993من ق.م.لسنة  57، 1990من ق.م.ت لسنة  28، 1990من ق.م.لسنة  71، 1989من ق.م.لسنة  32، 1982من ق.م.لسنة  43: معدلة بموجب المواد 6مكرر  147المادة  (*)
 .2016من ق.م. لسنة  10و 2015من ق.م.ت لسنة  29و 2014من ق. م. لسنة  13و 2010من ق.م.ت لسنة  13و  2009.ت لسنة من ق.م  13و  2008من ق.م.ت.لسنة 
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  ؛دٌزال بمحرك والنفعٌة السٌاحٌة السٌارات - 
 ؛ الشاحنات  -
 ؛ السٌر معدات - 
 ؛ المقطورات  -
 األشخاص؛ نقل سٌارات  -
 .للترقٌم الخاضعة بمحرك المزودة والدراجات النارٌة الدراجات  -

 نقل وسٌارات السٌر ومعدات والشاحنات والنفعٌة السٌاحٌة للسٌارات بالنسبة، السٌر فً األول االستعمال عند المقتطع الرسم ناتج ٌخصص
 :ٌؤتً كما  بمحرك، والدراجات النارٌة الدراجات وكذا األشخاص

 ؛"العمومً النقل لتطوٌر الخاص الصندوق "لفائدة%، 85 -

  .الدولة مٌزانٌة لفائدة %،15 -
 2الباب العاشر مكرر  

 سفن النزهة ورسم الطابع المتالكالرسم السنوي  

 المتدرج على شهادات تأمٌن السٌارات

 م األولـالقس
 (1)سفن الٌخت أو سفن النزهة المتالكالرسم السنوي 

طابع سنوي حسب التعرٌفة المحددة ل ،ال مبمحرك مساعد أ دةمزو ،شراعٌة كانت أم ال ،سفن النزهةالٌخوت وامتبلك  ٌخضع: أ  7- 147ة دالما 
  (2)فً الجدول أدناه:

 

 مبلغ الرسم سعة السفٌنة

 ..........................................................(2) طنٌنٌقل عن  ٌتراوح من طن واحد وما
 ....................................................................أطنان 3وتقل عن (2)تساوي طنٌن 

 ......................................................................طنانأ 6 وتقل عن أطنان  3تساوي
 ......................…………………………………طنانأ 10قل عنوت طنانأ 6تساوي

 ...................................................................طن 15أطنان و تقل عن  10تساوي 
 ...............................................................طن...... 20و تقل عن طن  15تساوي 

 ..........................................................................................فؤكثر... طنا 20

 دج 4.000
 دج 7.000

 دج 54.000
 دج 150.000
 دج 300.000
 دج 360.000
 دج 480.000

   

 واستؽبللها. الموانئلصٌانة  لجمعٌات الرٌاضٌة والسفن المخصصةالسفن المسجلة باسم ا ،الرسم ذاتعفى من ه

 : ٌستحق الرسم المنصوص علٌه فً المادة أعبله كل سنة مدنٌة. ب -7 -147المادة  

فً الفترة ما بٌن فاتح ، 1983سنة  إلىمحدد استثنائٌا بالنسبة  ذا األجلمنه كل سنة. ؼٌر أن ه  31وسم فً الفترة ما بٌن فاتح ٌناٌر وٌدفع الر 
 منه.   31مارس و

التً تسلمها  ،مناسب للمبلػ المستحق وٌرفق بالبطاقة السنوٌة للتعرٌؾ بالزورق ،الرسم بواسطة إٌصال ٌسلم بقباضة الضرائب ذاوٌتم تسدٌد ه 
 وتعد بمثابة الترخٌص بالمبلحة.  مختصة أو تجدٌدهاالبحرٌة ال اإلدارة

 تخفٌض.  أليالرسم ؼٌر قابلة  ذا% من مبلػ ه  25ؼرامة تساوي  ،الرسم ذاوٌترتب على كل دفع ٌتم خارج الفترة العادٌة لتحصٌل ه 

أعوان المراقبة المٌنائٌة والبحرٌة  إلىلمادة السابقة فً ا إلٌهاالرسم بتقدٌم البطاقة السنوٌة للتعرٌؾ المشار  ذا: ٌبرر تسدٌد ه ج - 7-147المادة  
 المخالفة. إلثباتالمإهلٌن 

 و تثبت كل مخالفة كما هو الحال فً مخالفة الطابع.

 144فً المادة  زورق خاضع للرسم دون استظهار البطاقة السنوٌة للتعرٌؾ المشار إلٌها : ال ٌمكن القٌام بؤي نقل لملكٌةد   7-  147المادة
 (3).بلهأع

 . عن طرٌق التنظٌمأعبله السالفة الذكر  األحكامتحدد كٌفٌات تطبٌق  : ه  7 -  147المادة 
 
 

 م الثانًـالقس

                                                           

 67، 1989من ق.م لسنة  33، 1986من ق.م.ت لسنة  16 1985 ,من ق.م لسنة  136 ، مقننة و معدلة بموجب المواد 1983من ق.م.لسنة  147إلى  143هـ: محدثة بموجب المواد 7-147أ إلى  7-147المواد (1)
 .2001من ق.م لسنة  19و  1996من ق.م لسنة  101و 

من ق.م لسنة  101و  67، 1989من ق.م لسنة  33، 1986من ق.م.ت لسنة  19856 ,من ق.م لسنة  136 ، مقننة و معدلة بموجب المواد  1983من ق.م.لسنة  143أ محدثة بموجب المادة  7-147المادة   (2)
 .2014من ق. م. لسنة  14و 2001من ق.م لسنة  19 و 1996

  ب من هذا القانون.7-147المبٌنة فً هذه المادة، قد قننت فً المادة  1993من ق.م لسنة  144لمادة ا (3)
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 ت تأمٌن السٌاراتارسم الطابع المتدرج على شهاد 

 م الفرعً األولـالقس 

 ةال التطبٌق والتعرٌفجم –الوعاء  

 (1) على شهادات تؤمٌن السٌارات. جردتمسم طابع ٌحصل لفائدة مٌزانٌة الدولة ر :  8-  147المادة  

على شهادات تؤمٌن السٌارات السٌاحٌة مهما ٌكون نوعها ه أعبل   8-  147ٌفرض دفع الرسم المنصوص علٌه فً المادة  :9 -  147المادة 
 المحرك.  ذات العمومٌة والدراجات األشؽالت ٌاالفبلحٌة المتنقلة وآل ؽٌرة واآللٌاتوالشاحنات، والشاحنات الص

ٌسدد حق الطابع المتدرج بوضع طابع جبائً من قبل شركات التؤمٌن ٌعادل المبلػ الوارد فً شهادة التؤمٌن قبل تسلٌمها إلى  :  10-  147المادة 
  (2)المإمن له والتً ٌسجل فٌها المبلػ المدفوع فً هذا الصدد.

 التؤمٌن موضوع إٌقاؾ أو عدة إٌقافات ال تتجاوز مدتها المجمعة شهرٌن. ؼٌر أنه ال ٌطلب دفع رسم الطابع هذا عندما ٌكون عقد  

  ٌتم شراء الطوابع الجبائٌة لدى قابض الضرائب المختلفة. 

 (3) :مبلػ األقساط تبعا للجدول أدناه حسب درجتتسعٌرة رسم الطابع الم دتحد :  11-  147المادة 

 . هأو تساوٌدج  2500ن عمبلؽها قل ٌبالنسبة ألقساط التؤمٌنات التً  دج 300 - 

 أو ٌساوٌه. ج.د 10.000 ٌقل عندج و  2500 مبلؽها فوقٌبالنسبة ألقساط التؤمٌنات التً  % 5 - 

 . أو ٌساوٌه.ج.د 50.000 ٌقل عن دج و  10.000مبلؽها  فوقٌالتً  التؤمٌناتبالنسبة ألقساط  % 3 - 

 .ج.د 50.000 هامبلؽ فوقٌالتً  التؤمٌناتبالنسبة ألقساط  % 2-  

 العمومٌة.  األشؽالحصنة بخارٌة والشاحنات وآلٌات ( أ10عشرة ) سٌارات السٌاحٌة التً تفوقعلى ال ℅100بزٌادة الجدول  ٌطبق نفس

 (4) ة.ملؽا: 12-147دة الما 

 (5) .: ملؽاةمكرر 12-147المادة 

 انًثم الفرعً الـالقس 

 اإلعفاءات

 (6).عبلهأ  8-147ً المادة ف إلٌهاالمشار جة المتدر عحقوق الطاب دفعمن لجماعات اإلقلٌمٌة او لة: تعفى الدو -113 47المادة  

 الباب الحادي عشر

 العقود المؤشر علٌها بما ٌفٌد الطابع المستحق أو الخاضعة 

 لتأشٌرة خاصة تحل محل التأشٌرة بما ٌفٌد الطابع المستحق

 م األولـالقس

 الطابع المستحق غٌرالعقود المؤشر علٌها بما ٌفٌد  

 العقود المتعلقة بالمساعدة القضائٌة

بموجب التشرٌع  إلٌهاعنها المطالبة المشار  جالتً تنت األخرى دٌإشر بما ٌفٌد الطابع المستحق على العرٌضة والحكم والعقو :   148المادة 
 الجاري به العمل فٌما ٌخص المعتوهٌن. 

أشخاص معنوٌٌن عمومٌٌن،  إلىملكٌته  دعلى طبٌعتها ابتداء من الخشب الذي تعو واألشجارطع الخشب المتعلقة بقد العقو إن :  149المادة  
 فً حالة المتابعات أمام الجهات القضائٌة المختصة.  إالٌإشر علٌها بما ٌفٌد الطابع المستحق وال ٌترتب عنها تحصٌل الرسوم 

العبارات المذكورة فً صحٌفة السوابق القضائٌة بما  حجراء المنصوص علٌه لتصحٌوقرارات اإل واألحكام دٌإشر علً العقو :   150المادة 
 (7) .ٌفٌد الطابع المستحق

فً  إلٌهاعاوى المسإولٌة المدنٌة المشار دفع المبالػ المستحقة للخزٌنة فٌما ٌخص رسوم الطابع بواقع دتعفى البلدٌات مإقتا من  :   151المادة 
المتضمن القانون البلدي    1967ٌناٌر سنة    18الموافق   1386شوال عام  7المإرخ فً  24-  67رقم األمرمن    180إلى   171من دالموا

ٌر ؼالمرتكبة باستعمال القوة فً أقالٌمها من قبل زمرة أو جماعات مسلحة أو  حالناتجة عن الجرائم والجن واألضرارفٌما ٌخص الخسائر 
 إلثباتوالسندات المقدمة من قبلها  دتسجٌلها والعقو إلٌها دالتً ٌعو واألحكاممة بناء على طلب البلدٌات المقد اإلجراءاتمسلحة. وان أوراق 

ما تصٌر القرارات القضائٌة  دبمجر األداءفعها واجبة دالرسوم التً أجل  حٌإشر علٌها بما ٌفٌد الطابع المستحق. وتصب ،حقوقها وصفاتها

                                                           

 . 1985من ق.م لسنة  143: محدثة  بموجب المادة 13-147إلى  8-147المادة  (1)
 . 2015من ق.م. لسنة  28و 1986من ق.م لسنة  84: معدلة بموجب المادتٌن 10-147المادة  (2)
 .                2006ق.م.ت  لسنة   5و  2006من ق.م لسنة  22و 1993من ق.م.لسنة  58: معدلة بموجب المواد 11-147المادة  (3)
 .2006من ق.م لسنة  23المادة و ملؽاة بموجب  1996من ق.م لسنة  68و  1993من ق.م لسنة  59: معدلة بموجب المادتان 12-147المادة  (4)
 .2006من ق. م لسنة  23وملؽاة بموجب المادة  1988من ؾ.م لسنة  80مكرر: محدثة بموجب المادة  12-147المادة  (5)
 1991من ق.م لسنة  50: معدلة بموجب المادة  13-147المادة  (6)
 .1986من ق.م لسنة  85: معدلة بموجب المادة 150المادة  (7)
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   1386شوال عام  7المإرخ فً   24-  67رقم األمرأعبله من إلٌها المشار  لؤلحكامطبقا  االقتضاء التسدٌد عندالبلدٌات التً تقوم ب إزاءنهائٌة 
 .   1967ٌناٌر سنة   18الموافق

 لٌها بما ٌفٌد الطابع المستحق. ع ٌإشر حمادة المخالفات والجن فًوالقرارات الصادرة  األحكام إن -1  :152ة الماد 

 نسبة لقرارات المحاكم الجنائٌة فً حالة وجود طرؾ مدنً. واألمر كذلك بال 

ٌر أن نفس الرسوم ٌحصلها قابضو ؼوقرارات الجهات القضائٌة القمعٌة، من قبل مفتشً التسجٌل  باألحكامتحصل رسوم الطابع الخاصة  -  2
لٌه بموجب قانون علرسم األدنى المنصوص ا للتسجٌل أوالرسم الثابت  إالوالقرارات المعنٌة  األحكاملى عندما ال ٌترتب عالضرائب المختلفة 

 التسجٌل. 

 م الثانًـالقس 

 العقود الخاضعة لتأشٌرة خاصة تحل محل التأشٌرة 
 دة القضائٌةعبالمسا بما ٌفٌد الطابع المستحق بما فٌها العقود المتعلقة 

أدناه، تعوض بتؤشٌرة  155و   154ٌما ٌخص العقود المعددة فً المادتٌناإلجراء الخاص بالتؤشٌرة بما ٌفٌد الطابع المستحق ف إن:   153المادة  
 مإرخة وموقعة من قبل مفتش التسجٌل المختص. 

 وتتضمن هذه التؤشٌرة تفاصٌل الرسوم الواجبة األداء فٌما بعد باألرقام ومجموع هذه الرسوم بالحروؾ.  

التسجٌل بموجب النصوص السارٌة المفعول  إلجراءلٌها بالنسبة عٌد المنصوص عوٌجب أن تقدم القرارات الخاضعة لهذه التؤشٌرة فً الموا 
 لٌها بموجب النصوص المذكورة. عوتحت طائلة العقوبات المنصوص 

لى طلب عالعقود المحررة بناء   254و   152اة أحكام المادتٌنعمع مرا  153 لٌها فً المادةعتخضع كذلك للتؤشٌرة المنصوص  :  154المادة 
وان اآلخرون التابعون للنظام العمومً وكذلك حراس الؽابات عورجال الدرك واأل التنفٌذوان عنٌابة العامة لدى المحاكم وكذلك قرارات أال

والمخالفات للتنظٌم العام المطبق فٌما ٌخص  حها متابعة وقمع الجنعلتً ٌكون موضوح اامة جمٌع القرارات المتعلقة بالمخالفات والجنعوبصفة 
 لٌهم بالمصارٌؾ. عمتابعة تحصٌل الرسوم من األطراؾ المحكوم  باستثناءوالضرائب وذلك  رطةالش

دة عدة القضائٌة مإقتا، من دفع المبالػ المستحقة للخزٌنة من رسم الطابع وذلك فٌما ٌخص المساعٌعفى المستفٌد من المسا :  155المادة 
 ب القانون. لٌه بموجعفاء المنصوص عدا حالة اإلعالقضائٌة وما 

ٌر أن األحكام ؼ .بلهعأ  153لٌها فً المادةعالتؤشٌرة المنصوص  إلىدة، على طلب المستفٌد من المساعوتخضع أوراق اإلجراء المحررة بناء  
 لٌها بما ٌفٌد الطابع المستحق. عوالقرارات ٌإشر 

 لى : عوٌإشر كذلك بما ٌفٌد الطابع المستحق  

 ؛دة القضائٌة إلثبات حقوقه وصفاتهعقدمها المستفٌد من المسااألوراق والسندات التً ٌ -1 

-  66من األمر رقم    4و   2القضائٌة والسٌما أحكام المادتٌن دة علٌها بموجب التشرٌع المطبق فً مادة المساعالمنصوص  التنفٌذقرارات  -2
 والنصوص البلحقة به.    1966ٌونٌو سنة   8فًالمإرخ    158

وراق والسندات التً ٌقدمها المستفٌد من المساعدة القضائٌة إلثبات حقوقه وصفاته، مخالفة لقوانٌن الطابع، فإن المبالػ المستحقة وإذا كانت األ 
 ً. ئبهذا الصدد تكون واجبة األداء فورا بعد الحكم النها

من المساعدة  االستفادةالقرار المتضمن  خمحلها، تارٌ الخاصة التً تحلو ٌجب أن ٌذكر فً التؤشٌرة بما تفٌد الطابع المستحق أو فً التؤشٌرة  
دمت القضائٌة، وال ٌكون لهذه التؤشٌرة أي أثر إال على األوراق والسندات التً ٌقدمها المستفٌد من المساعدة القضائٌة وعلى القضٌة التً ق

 خبللها. 

 الباب الحادي عشر مكرر 

 حق الطابع المطبق على السجل التجاري

دج ٌطبق حٌن فتح السجل التجاري أو ٌلٌه. إذا كان التعدٌل ناتجا عن قرار أو عقد متخذ    4.000: ٌإسس رسم الطابع بـ مكرر   155المادة 
 من طرؾ سلطة إدارٌة مختصة فإنه معفى من رسم الطابع هذا. 

 : ٌؤتً كما الحق هذا حاصل وٌوزع

 . % 70…………………..........………………الدولة  مٌزانٌة   -

 .% 30....والصناعة. وؼرؾ التجارة والصناعة للتجارة الجزائرٌة لؽرفةا -

 (*). بالتجارة من الوزٌر المكلؾ بقرار والصناعة التجارة وؼرؾ للتجارة والصناعة الجزائرٌة الؽرفة بٌن التوزٌع ٌحدد

 

                                                           

 .2009من ق م ت لسنة  14ومعدلة بموجب المادة  1993من ق.م لسنة  60مكرر: محدثة بموجب المادة  155ادة لما  (*)
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 الباب الثانً عشر

 اإلعفـاءات

 االستئناؾجراءات الطابع وتستثنً من ذلك محاضر المصالحة واألحكام وقرارات تعفى الوثائق المتعلقة بحوادث العمل من إ :  156المادة
مري، جزءا من رأس المال البلزم لتؤسٌس هذا عللمصاب المستفٌد من رٌع  حالتً تمن االجتماعٌةوقرارات الؽرفة  االستئناؾوالتنازل من 

 التؤشٌرة بما تفٌد الطابع.  الرٌع وإٌداع المستندات. وتخضع هذه الوثائق المعفٌة هكذا، إلجراء

 وتعفى من الطابع نسخة محضر التحقٌق الذي ٌمكن لؤلطراؾ أن ٌتسلموه. 

بلنات الممنوحة لضحاٌا حوادث العمل أو لذوي على جمٌع الوثائق التً تثبت الزٌادات أو اإلعوتطبق أحكام المقطع األول من هذه المادة  
 حقوقهم. 

وض من قبل الوالٌات والبلدٌات أو نقابات البلدٌات والمإسسات العمومٌة التابعة عتً تتم بصفة ودٌة ولقاء ال االكتساباتإن  :  157المادة
مخصصة للتعلٌم  االكتساباتعندما تكون هذه الخزٌنة فٌما ٌخص رسوم الطابع،  حنها أي تحصٌل لصالعللوالٌات أو البلدٌات، ال ٌترتب 

ندما تعلن السلطات المختصة بموجب عوكذلك ألشؽال، التعمٌر والبناء. وتطبق هذه التدابٌر  جتماعٌةاالدة أو حفظ الصحة عالعمومً أو المسا
دون االلتجاء إلى القٌام  االكتساباتللمنفعة العمومٌة لهذه  االستعجالن حالة عقرار تنظٌمً مطابق للقانون والتنظٌمات السارٌة المفعول، 

 بإجراءات التحقٌق. 

 ها : على طلب النٌابة العامة والتً ٌكون موضوعى من إجراءات الطابع وثائق اإلجراءات التً تتم بناء تعف :  158المادة 

 المعوزٌن،  األشخاصلى سجبلت الحالة المدنٌة بالنسبة للوثائق التً تهم عفاالت والقٌام بالتعدٌبلت ؼإصبلح اإل -  1

 سبب حوادث الحرب وتعوٌض السجبلت التً لم تمسك.ت أو أحرقت بعتعوٌض سجبلت الحالة المدنٌة التً ضا -  2

 ٌإشر على األحكام التً تطلبها النٌابة العامة والتً لها نفس الموضوع، بما ٌفٌد الطابع المجانً. 

 (*). ملؽاة :  159المادة 

والتً ٌكون موضوعها إما إعادة تؤسٌس  تعفى من الطابع، جمٌع الوثائق المتعلقة باإلجراءات المقدمة بطلب من النٌابة العامة :  160المادة 
لى إثر حوادث الحرب، وإما تجدٌد أو تكمٌل عقود الحالة المدنٌة التً تتعلق بالفترة المنصرمة عسجبلت الحالة المدنٌة المتلفة أو التً ضاعت 

 منذ بداٌة األعمال العدوانٌة. 

 طابع المجانً.وٌإشر على األحكام الصادرة فً شؤن هذه اإلجراءات بما ٌفٌد ال 

 ت أو أتلفت. عوتعفى من الطابع السجبلت المخصصة لتعوٌض السجبلت التً ضا 

تعفى من الطابع الشهادات الرسمٌة التً ٌمكنها أن تعوض جمٌع عقود الحالة المدنٌة التً أتلفت نسخها األصلٌة أو ضاعت على  :  161المادة
 تؤسٌس السجبلت أو ردها. إثر كارثة أو حوادث حرب، إلى ؼاٌة أن تتم إعادة 

: تعفى من الطابع الوثائق المتضمنة اإلجراءات المقدمة فٌما ٌخص التصرٌح القضائً بالوفاة وكذلك القرارات والمستخرجات   162المادة 
 والنسخ والصور التنفٌذٌة والصور الرسمٌة المسلمة عنها. 

 أو القرارات القضائٌة المتعلقة بتؤسٌس الحالة المدنٌة.  تحرر على ورق ؼٌر مدموغ مستخرجات الشهادات :  163المادة 

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

 المعنٌٌن على ورق ؼٌر مدموغ.  إلىواألمر كذلك بالنسبة لمستخرجات الحالة المدنٌة فإنها تسلم مجانا  

تعفى من الطابع ومن جمٌع اإلجراءات الجبائٌة، النسخة األصلٌة من العقود والعرائض والمحاضر التً ٌحررها فً نسختٌن  :  165المادة 
 ممثله.  إلىالطرؾ أو  إلىأعوان التنفٌذ التابعون لكتابات الضبط وٌسلمونها 

 تلؾ وثائق اإلجراءات المتعلقة بإعادة تؤسٌس الوثائق والمحفوظات المتلفة على إثر حوادث الحرب. تعفى من الطابع، مخ :  166المادة

تؤسٌسها إثر كارثة  إعادة، فإن جمٌع الوثائق التً ٌنبؽً   160بصرؾ النظر عن الوثائق واألحكام والسجبلت المذكورة فً المادة:  167المادة  
جراء التً ٌكون هدفها إعادة التؤسٌس، تعفى من الطابع، إال إذا لم تسدد الرسوم المطبقة على الوثٌقة شكلٌات اإلحرب وكذلك جمٌع  حوادثأو 

األصلٌة فٌما ٌخص الوثائق المعاد تؤسٌسها. وتعفى من الطابع، الصور الرسمٌة لؤلحكام المخصصة لتحل محل سجبلت الحالة المدنٌة. وال 
 المستندات المقدمة. ٌمكن أن ٌطالب بؤي ؼرامة طابع فٌما ٌخص 

 وال تطبق األحكام السابقة على الوثائق المتلفة على إثر كارثة والتً هً فً حوزة موظؾ عمومً ضمن نطاق مهامه أو بمناسبة ممارستها.  

 تعفى من الطابع:  :  168المادة  

 ع من طبٌعتها، ( الوثائق المقدمة أمام الجهات القضائٌة المختصة باستثناء الوثائق الخاضعة للطاب 1

                                                           

 .2011من ق.م لسنة  26: ملؽاة بموجب المادة 159المادة   (*)
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المتضمن قانون   1984ٌونٌو   09المإرخ فً  11-84دادها فً إطار القانون رقم ع( السجبلت المخصصة لتحرٌر العقود التً تم إ 2
 (1).األسرة

 (2). ملؽاة :  169المادة 
 (2). ملؽاة :  170المادة 

   (3) .: ملؽاة  171المادة
لى الهٌئات واألشخاص المعنٌٌن بتطبٌق التشرٌع عمن هذا القانون،    274و   272و   271و   270و   269تطبق أحكام المواد :  172المادة

 األشخاص المسنٌن.  لحالمتخذ لصا االجتماعً
 العائلٌة.  حلى التشرٌع الخاص بالمنع ،من هذا القانون   272و   271و   270و   269تطبق أحكام المواد :  173المادة 

 الخاصة المقدمة لؤلشخاص المسنٌن، ٌكون مجانا وبدون مصارٌؾ.  حات التً موضعها المنعإلجراء المتعلق بالنزاإن ا :  174المادة 

 وتسلم الوثائق المتعلقة بهذا اإلجراء مجانا وتعفى من رسوم الطابع.  

 (4). ملؽاة :  175المادة 

 ٌة للعمل. عات الجماعة وباإلجراءات تسوٌة النزٌعالجما باالتفاقٌاتتعفى من الطابع العقود المتعلقة :  176 المادة 

سفر وتذاكر التعفى من رسوم وإجراء الطابع، التوظٌفات والتعهدات والتسجٌبلت واإلجازات والشهادات والخراطٌش وجوازات :   177المادة 
ملهم فً عتخص أفراد الجٌش من أجل أداء  ن سلفة والتورٌدات واألوراق األخرى أو المحررات التًعالتنقل والمإونة واإلٌواء واإلٌصاالت 

 البر وفً البحر وفً الجو. 

 إن جمعٌات ومنظمات الطلبة والشباب المعترؾ بمنفعتها العمومٌة، مماثلة للشركات التعاضدٌة فٌما ٌخص الطابع.  :  178المادة 

  (5)ملؽاة. :  179المادة 

ً الفبلحً، تعفى من جمٌع رسوم الطابع باستثناء رسم الطابع على اإلٌصاالت إن الشركات أو صنادٌق التؤمٌن التعاون :  180المادة 
 أعبله.    100المنصوص علٌه فً المادة 

 -  61ة ؼٌر أن رسوم الطابع على اتساع العقود واالتفاقٌات ووثائق التؤمٌن وملحقاتها فً مجال التؤمٌنات وإعادة التؤمٌنات المقننة ضمن الماد 
 (6) .ل المإمنٌن تبقى واجبة األداءهلى كاعمن قانون الطابع والواقعة  مكرر   11-أوال 

 . االسمٌةتعفى من الطابع شهادة الملكٌة المتعلقة بنظام السندات  :  181المادة 

 ن األدنى المطبق. ندما ٌمثل ثمن السفر الثمعلى متن السفن التً تستؤجرها الدولة عتعفى من رسوم الطابع الحجمً، تذاكر السفر  :  182المادة

 ن طرٌق قرار من وزٌر المالٌة. عند الحاجة، عوٌمكن تحدٌد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة،  

 معفاة من رسوم الطابع.  االختراعتسلم النسخة األولى من براءات  :  183المادة 

فاء أو عات دفع أجور العمال الفبلحٌن والتً تقضى بإلى األوراق والدفاتر وسجبلت األجور والمتعلقة بإثبعإن العبارات المسجلة  :  184المادة
 بله. عأ   100المادة لٌه فً على اإلٌصاالت والمنصوص عنها رسم الطابع المترتب عٌترتب  ال تثبٌت دفع مبالػ،

ت فً حالة وفاة أو حوادث، ندما ٌتعلق األمر بتؤمٌناعٌرها من الوثائق المسلمة ؼتعفى من الطابع الشهادات والعقود الرسمٌة و :  185المادة 
 ٌة. عن أشؽال فبلحٌة وصناعناتجة 

 رسوم وإجراءات الطابع : تعفى من :   186المادة 

 ، واالحتٌاط( السجبلت والدفاتر التً ٌستعملها الصندوق الوطنً للتوفٌر  1

 طاإها لحاملً الدفاتر، عالتً ٌجب إ التفوٌضات (2

 ... خند البٌع فً بعض الحاالت مثل شهادات الملكٌة ودباجٌة محضر الجرد، الع( الوثائق األخرى التً ٌجب تقدٌمها  3

 ، واالحتٌاطت والمحررات والوثائق من كل نوع البلزمة لمصلحة الصندوق الوطنً للتوفٌر عا( المطبو 4

ٌملكها  التًدٌد أو نقل أو تجدٌد الدفاتر للقٌام بتس واالحتٌاطالملكٌة والعقود الرسمٌة التً ٌتطلبها الصندوق الوطنً للتوفٌر  شهادات(  5
 ٌابهم، ؼأشخاص متوفٌن أو معلن من 

 ، االحتٌاطو ( الوثائق والعقود والدفاتر التً ٌوقعها الصندوق الوطنً للتوفٌر 6

                                                           

  .1986من ق. م لسنة  86: معدلة بموجب المادة 168  المادة(1) 
 .2011من ق.م لسنة  26ة : ملؽٌتان بموجب الماد 170و  169المادتان  (2)
  .1985من ق. م لسنة  138: ملؽاة بموجب المادة 171المادة  (3)
 .2011من ق.م لسنة  26: ملؽاة بموجب المادة  175المادة  (4)
 .2011من ق.م لسنة  26: ملؽاة بموجب المادة   179المادة  (5)
 . 1990من ق.م لسنة  72: معدلة بموجب المادة 180المادة  (6)
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 ( حسابات التوفٌر من أجل السكن.   7

 حٌة. لى قروض فبلعتعفى من رسوم الطابع الوثائق المحررة قصد الحصول  :  187المادة

 تعفى من إجراءات الطابع الشهادات والعقود الرسمٌة وؼٌرها من الوثائق المتعلقة فقط بهٌئات عمومٌة للتقاعد.  :  188المادة 

الشهادات والعقود الرسمٌة وؼٌرها من الوثائق المتعلقة فقط بتصفٌة ودفع المعاشات التً سددتها الدولة كتكملة للرٌوع م الطابع ون رسوتعفى م 
 لعمرٌة المقدمة لعمال اإلدارات العمومٌة من قبل الهٌئات العمومٌة للتقاعد. ا

 وتعفى كذلك من الطابع اإلٌصاالت المسلمة لتسدٌد رإوس األموال المخصصة ودفع المتؤخر من الرٌوع العمرٌة ومعاشات التقاعد.  

 :  140تعفى من رسم الطابع المنصوص علٌه فً المادة  :  189المادة 

 بطاقات التعرٌؾ المهنٌة التً تسلمها إدارة البرٌد،  ( 1

 ٌة إلى بعض الموظفٌن اإلدارٌٌن أو القضائٌٌن ومهما كانت المصلحة التً ٌنتمون إلٌها، ع( بطاقات التعرٌؾ التً تسلمها السلطات الشر 2

 جو، لى الخصوص إلى ضباط البحر والع( بطاقة التعرٌؾ المسلمة إلى أفراد الجٌش الوطنً و 3

من تخفٌض فً أسعار التذاكر بالسكك  باالستفادةللمعطوبٌن  حٌرها من اإلدارات المإهلة لتسمؼ( بطاقة التعرٌؾ التً تسلمها الوالٌات و 4
 الحدٌدٌة، 

 ة الحٌاة. ألصحاب معاشات الدولة بقبض معاشهم دون تقدٌم شهاد ح( بطاقات التعرٌؾ التً ٌسلمها رإساء المجالس الشعبٌة البلدٌة لتسم 5

 ٌسلمها األطباء.  التًتعفى من رسوم وإجراءات الطابع، الشهادات المرضٌة  :  190المادة 

 تعفى الصكوك من الطابع.  :  191المادة 

لى الصك والتً تخص تعٌٌن محل الدفع سواء لدى البنك المركزي الجزائري أو لدى بنك عند تقدٌم صك للتحصٌل، فإن اإلضافة الموجودة عو 
 نها أي رسم طابع. عخر له حساب بالبنك المركزي الجزائري، ال ٌترتب آ

 ن طرٌق الصكوك. عوتعفى من الطابع، الشهادات المتعلقة بشروط تسٌٌر الحسابات التً ٌمكن التصرؾ فٌها  

 تعفى من الطابع، شهادات المنشؤة بالنسبة للبضائع الجزائرٌة المعدة للتصدٌر.  :  192المادة 

داد وإنجاز مشارٌع تهٌئة البلدٌات عتعفى من جمٌع رسوم الطابع، العقود والوثائق والمحررات واإلجراءات التً تخص إ :  193المادة 
 المنكوبة. 

تعد ؼٌر خاضعة لحق الطابع النسخ المصادق علٌها طبقا لؤلصل من قبل الطالب والمرفقة بالعرائض التً ٌقدمها إما الخواص أو  :  194المادة
جمادى األولى عام  10المإرخ فً 11-05رة تطبٌقا لؤلحكام المتعلقة بالتنظٌم القضائً والمنصوص علٌها بموجب  القانون العضوي رقم اإلدا

والتً تخص اإلجراء الذي ٌجب أن ٌتبع أمام المجالس القضائٌة التً تبت فً القضاٌا اإلدارٌة،  2005ٌولٌو سنة   17الموافق  1426
 (*)إلى األطراؾ المعنٌة.   والمخصصة لكً تبلػ

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

 ( االنتخابات،  1

الفات التً ٌرجع قمعها إلى المجالس القضائٌة التً تفصل المخالفات للقوانٌن واألنظمة التً ترتكب على الطرقات الكبرى وؼٌرها من المخ ( 2
 فً القضاٌا اإلدارٌة وكذلك التً ترتكب على الطرق الرٌفٌة. 

، وٌمكن أن تعطى هذه االجتماعٌةٌر مدموغ بالنسبة للتمثٌل أمام المحاكم التً تفصل فً القضاٌا ؼلى ورق عتحرر التفوٌضات  :  196المادة 
 لنسخة األصلٌة أو نسخة التكلٌؾ بالحضور. التفوٌضات فً أسفل ا

 ٌر مدموغ، التقارٌر والمحاضر ووثائق اإلجراء واألحكام والوثائق البلزمة لتنفٌذها. ؼلى ورق عوتحرر أٌضا  

 لى. على القضاٌا المستؤنفة أو أمام المجلس األعوتطبق هذه األحكام  

ٌع المحررات األخرى أو المستندات التً تحل محلها، وتذاكر األمتعة التً تسلمها إلى وجم تذاكر النقلتعفى من كل رسم طابع،  :  197المادة 
فظات اإلرسال أو المستندات األخرى التً تحل محلها والتً تسلمها إلى االمسافرٌن الشركة الوطنٌة للنقل بالسكك الحدٌدٌة، واإلٌصاالت وح

ت اإلرسال أو المستندات األخرى ظاٌرة، واإلٌصاالت وحافؽة كبٌرة أو صعذي ٌتم بسرالللنقل  المرسلٌن نفس الشركة الوطنٌة للنقل بالنسبة
ٌة وبطرود الجرائد، واإلٌصاالت أو تذاكر النقل فً حاالت عالتً تحل محلها وكذلك المخالصات المتعلقة بنقل الطرود والمسماة طرود زرا

 القٌم. اإلرسال مقابل الدفع أو النقل الصوري أو الحقٌقً للمبالػ و

 تعفى من إجراءات الطابع :  :  198المادة 

 ( الوثائق والمستندات المتعلقة بالتنبٌهات والحجوز والبٌوع التً تتم قصد تحصٌل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  1

                                                           

 .2015من ق.م. لسنة  29معدلة بموجب المادة  194المادة  (*)
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ات واإلٌصاالت التً ٌمكن ( المخالصات أو اإلٌصاالت المسلمة إلى محصلً األموال العمومٌة وقابضً الضرائب المختلفة والمخالص 2
 لى العقود، علمختلفة وتسلم القابضً الضرائب المختلفة أن ٌسلموها إلى المكلفٌن والتً تخص الضرائب 

 الجبائٌة المختصة فً شؤن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.  ح( مختلؾ أنواع المطالبات التً ٌقدمها المكلفون إلى المصال 3

من رسم الطابع الخاص بالمخالصات، المخالصات أو اإلٌصاالت التً ٌسلمها قابضو الضرائب المختلفة والمحاسبون تعفى  : 199 المادة 
 الجبائٌة.  اإلدارةالبلدٌات التً تحصل بواسطة جداول تعدها  أوة دفع رسوم الوالٌات نالعمومٌون قصد معاٌ

المتعلقة بعملٌات البناء العقاري وكذلك العقود التً تثبت القروض و والمحررات  لطابع مختلؾ العقود والمستنداتا: تعفى من رسم   200المادة 
 التسبٌقات التً تتمتع بضمان من الدولة وبزٌادات فً الفوائد. 

ت فً التً تتمتع بضمان من الدولة وبزٌادا باإلقتراضاتتعفى من رسم الطابع مختلؾ العقود والمستندات والمحررات المتعلقة  :  201المادة 
 الفوائد.

لدولة لتخصٌص اتعفى من كل رسم الطابع مختلؾ العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالعملٌات التً ٌقوم بها صندوق  :  202المادة 
 السكن.

ؤن تسجٌل من قانون اإلجراءات المدنٌة فً ش 293ٌسلم اإلٌصال الخاص بالتصرٌح عن االستئناؾ المشار إلٌه فً المادة  :  203المادة 
 التزوٌر إلى المصرح بدون مصارٌؾ. 

 

  (1)ملؽاة. :  204المادة 

تعفى من رسم الطابع الحجمً، المذكرات والفاتورات وحسابات الدٌون التً ٌجب أن تدفع ثمنها الخزٌنة العمومٌة والوالٌات  :  205لمادةا
 .ياإلداروالبلدٌات والمإسسات العمومٌة ذات الطابع 

التً  باألضرارٌرها من الوثائق المتعلقة ؼو واإلٌصاالتوالعقود  واألحكامالمخططات و المحاضر والشهادات والتبلٌؽات  إن : 206 المادة
 الطابع. إجراءمومٌة، تعفى من على اثر تنفٌذ أشؽال عبالملكٌة الخاصة  ألحقت

 ا ٌخص االنتخابات. مفٌ اتخابالنتباتعفى من الطابع، الوثائق والقرارات والسجبلت المتعلقة  :  207المادة 

 فان الطعن ٌعفى من الرسم.  اتباالنتخاب جهة قضائٌة مختصة ضد كل القرارات المتعلقة أماموفً حالة الطعن  

 (2) ملؽاة. :  208المادة 

 شهادة المٌبلد. دادإعتعفى من رسم الطابع، النسخة الرسمٌة من وثٌقة التبلٌػ التً تسبق والدة الطفل والمسلمة قصد  :  209المادة 

 الطابع:  وإجراءتعفى من رسم  :  210المادة 

 دة. عالمستفٌدٌن من المسا األطفالٌرها من العقود التً تتعلق فقط بخدمة ؼو المخالصاتوالعقود التً تفٌد  واألحكامات ؽ( الشهادات والتبلٌ 1

 لى الخصوص : ع( العقود التً تهمهم و 2

 قد الترشٌد، ع - 

  ؛ًلٌها المجلس العائلعالوصاٌة التً ٌوافق  حسابات - 

  ؛ة والمعاشاتعالوثائق والمحضر وبٌان المحاسبات الخاصة ألشهر الرضا - 

 عادة.وملوا معاملة سٌئة أو المتشردٌن ع( العرائض المتعلقة بحماٌة األطفال الذٌن  3

 (3) .ملؽاة :  211المادة 

كل كان و فً فائدة المصلحة شمل ذا نفع عام والتً تتم تحت أي عأموال تملكها هٌئة تواصل من  ملٌة نقل الكل أو البعضع إن : 212المادة  
 العامة، تعفى من رسوم الطابع. بمنفعتهاالعامة أو لحسن تسٌٌر لصالح مإسسة معترؾ 

والثانً هو أن ٌتم نقلها لصالح أن تبقى األموال المعنٌة مخصصة لنفس الؽرض  األولمن هذا التدبٌر مرتبطة بشرطٌن  االستفادةوتكون 
 المنفعة العامة أو ألحسن تسٌٌر. 

 كٌفٌات تطبٌق هذه المادة بموجب نص الحق.  ،عند الحاجة ،وستوضح 

صٌادلة والبٌطرٌون وؼٌرهم من رجال الو األسنانوجراحو  األطباء ،اإلداراتٌعفً من رسم الطابع، التسجٌل الذي ٌقوم به لدى  :  213المادة 
 . وإجازاتهمهاداتهم شالطبً فٌما ٌخص  السلك

 الطابع، النسخ الرسمٌة التً تسلمها كتابة ضبط المحاكم التً تفصل فً القضاٌا المدنٌة واالجتماعٌة. رسم تعفى من  :  214المادة 

زع الملكٌة من أجل المنفعة ٌرها من الوثائق التً حررت بشؤن نؼات والعقود وؽالمخططات والمحاضر والشهادات والتبلٌ إن :  215المادة 
 الطابع.  إجراءالعمومٌة، تعفى من 

المحددة فً هذه  اآلجالند ما ٌبرهن، ضمن عبالمنفعة العمومٌة،  حالودٌة التً تمت قبل التصرٌ االكتساباتى علوتسترجع الرسوم التً قبضت 
وال ٌمكن أن ٌطبق  .لعمومٌة أو فً القرار الخاص بقابلٌة التنازلابالمنفعة  حفً هذا التصرٌ إلٌهامشار اللى أن العقارات المكتسبة عالمادة، 

 حالتصرٌ خمن تارٌ ابتداءفً أجل أربعة سنوات  االسترجاعوٌتم  .بمنفعتها العامة اعترؾبالنسبة لجزء من العقارات التً  إالاسترجاع الرسوم 
 لتقادم. القانونٌة المتعلقة بانقطاع ا األحكاماة عبالمنفعة العمومٌة مع مرا

                                                           

 . 1985من ق.م لسنة  138: ملؽاة بموجب المادة 204المادة  (1)
  .1985من ق.م لسنة  138: ملؽاة بموجب المادة 208 ةالماد (2)
 .1985من ق.م لسنة  138ملؽاة بموجب المادة  :211المادة  (3)
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  (1).ملؽاة :  216المادة 

تعفى من جمٌع رسوم الطابع، مختلؾ الوثائق والمستندات والمحررات المتعلقة بتحدٌد أصحاب الحقوق فً تعوٌضات نزع  :  217المادة 
 الملكٌة من أجل المنفعة العمومٌة. 

ن الدفع، عتً تعدادها : تصرٌحات التوقؾ والتصفٌات القضائٌة اآلالطابع، الوثائق المحررة فً شؤن اإلفبلسات  إجراءتعفى من :   218المادة 
 بإٌداعاء الدائنٌن، الوثائق الخاصة عأو باستد باإلفبلس حبلنات والشهادات الخاصة بالنشر والمتعلقة بالتصرٌع، اإلالموازناتالموازنات، تقدٌم 

مداوالت الدائنٌن، جداول الدٌون المفترضة، وثائق التحصٌبلت، محاضر المجالس والمبلحظات و  رود والمعامبلت والوثائق األخرى،الج
التحقق من  جداول التوزٌع، محاضرأوامر وقرارات هذا القاضً ، تقارٌر وحسابات وكبلء التفلٌسة،  ،قاضً التفلٌسة إلىالعرائض الموجهة 

 أو تؤجٌل مٌعاد الوفاء.  حالدٌون والتؤكد منها، الصل

 . أعبله 100علٌه فً المادة التً ٌسلمها الدائنون، تبقى خاضعة لرسم الطابع المنصوص  التوزٌع إٌصاالتٌر أن ؼ 

األحكام المتعلقة بعقود  ومستخرجاتٌر مدموغ، اإلٌصاالت التً ٌسلمها مفتش التسجٌل إلى كتاب الضبط ؼلى ورق عتحرر  :  219لمادةا 
 لنٌة. عالمزاٌدة الخاصة باإلدارات والمبرمة فً جلسة 

-  63ونتائجها المشار إلٌها فً المادة  اإلخطاراتٌر مدموغ السجل الذي ٌثبت إرسال ؼلى ورق عٌمسك كتاب الضبط المحكمة  :  220مادة ال 
 بله. عأ   6

جز عمن هذا القانون، معطوبو الحرب أصحاب معاش    145من المادة -لٌه فً الفقرة أوال عٌعفى من دفع الرسم المنصوص  :  221المادة 
 .℅   60بمعدل ٌساوي أو ٌفوق

أوصٌائهم بسبب  ن والدٌهم أوعزلوا عتعفى من الطابع، جمٌع العقود التً حررت بالجزائر والتً ترمً إلى حماٌة القصر الذٌن  :  222المادة 
 ن هذه العقود.عالرسمٌة التً تسلم  خحوادث الحرب وكذا النس

 تتعلق بؤضرار الحرب. التًوالمستندات والمحررات  تعفى من الطابع، العقود واألحكام:   223المادة 

  (2).ملؽاة :  224المادة 

 العدوانٌة . األعمالٌرها والتً كتبها الجنود خبلل مدة ؼ: تعفى من رسم الطابع الحجمً، الوصاٌا والوصاٌا المكتوبة بخط الٌد أو   225المادة 

ٌر منقولة بٌن ؼلم تتضمن نقل أموال منقولة أو  إذاوحل جمعٌات البناء  إنشاء إلىالطابع، العقود الضرورٌة  رسم تعفى من:   226المادة  
 الشركاء أو أشخاص آخرٌن. 

 وتعفى من رسم الطابع ، التفوٌضات التً تعطى قصد التمثٌل فً الجمعٌات العامة.  

 (3).ملؽاة :  227المادة 

 (3)ملؽاة. :228المادة 

قود الموافقة والنشر ومداوالت عٌة والعقود الرسمٌة ونً تفٌد الطابع، مستخرجات سجبلت الحالة المدتعفى من التؤشٌرة الت :229 لمادةا 
بسب القرابة أو المصاهرة أو السن والشهادات المثبتة  واإلعفاءاتمن الخدمة الوطنٌة  ٌحوشهادات التسر االقتضاءند عالمجلس العائلً والتبلٌػ 
 تسٌٌر زواج الفقراء.  إلىوالقرارات التً تهدؾ  األحكامو واألوامرللزواج ووثائق اإلجراء 

لى شهادة عالبلدي أو محافظ الشرطة بناء الشعبً وٌستفٌد من أحكام هذه المادة، األشخاص الذٌن لهم شهادة تثبت فقرهم ٌسلمها رئٌس المجلس  
 ٌر خاضعٌن ألي ضرٌبة. ؼمن قابض الضرائب المختلفة لبلدٌتهم تثبت أنهم 

كما تعفى من إجراء الطابع  .بلهعأ   229تعفى من رسوم الطابع، ترخٌصات والد القصر الذٌن أثبت فقرهم وفقا ألحكام المادة :  230 المادة 
ة فً هذه المجالس فً حالة فقر القصر وكذلك ذختلى المداوالت المعوتؤسٌس المجالس العائلٌة والتصدٌق  اءعكل من العقود الضرورٌة الستد

 القرارات التً ٌقبل بموجبها التصدٌق أو رفضه. واولة محاضر المد

 لى العقود واألحكام الضرورٌة لتنظٌم وصاٌة األوالد المعوزٌن وحراستهم. ع اإلعفاءاتوتطبق هذه  

 ن األشخاص الذٌن ٌطلب حجرهم والمحجورٌن ٌماثلون القصر المعوزٌن فً نفس الحاالت. إو 

 الفقراء.  إلىالتً قدمت  باإلسعافاتالمتعلقة  اإلٌصاالتوإجرائه، تعفى من رسم الطابع  : 231 المادة 

 وتكون الشهادات المثبتة للفقراء أٌضا معفاة من ذلك الرسم.  

األشخاص، المعوزٌن والمعترؾ بعدم قدرتهم ملى تسدٌد المبلػ، تعفى من رسم الطابع ضمن  إلىجوازات السفر التً تسلم  إن : 232 المادة 
 ستحدد بموجب نص قانونً ٌتخذ بمبادرة مشتركة من السلطات المختصة.  الشروط التً

 تعفى الدفاتر التجارٌة من رسم الطابع.  :  233المادة 

 الطابع.رسم الجمارك، تعفى من  إلىا هقوائم حمولة السفن والتصرٌحات الخاصة بالبضائع والتً ٌجب تقدٌم إن :  234المادة 

  (4).ملؽاة :  235المادة

 ٌرها من الوثائق الخاصة برجال البحر. ؼالتوثٌق و دقوعالحالة المدنٌة و عقودتعفى من رسم الطابع،  -أوال  :  236مادةال 

 فتوحة للمعنٌٌن: مفاء الطعون العتستفٌد من نفس اإل -ثانٌا  

 إسسة العمومٌة لرجال البحر. مئدة الالمتخذة فٌما ٌخص الرسوم لفا اإلدارة( أمام المجلس القضائً )الؽرفة اإلدارٌة( ضد قرارات  1

د للبحارة الجزائرٌٌن للتجارة أو الصٌد البحري أو النزهة أو عضد القرارات الوزارٌة المتخذة بشؤن معاشات التقا األعلى( أمام المجلس  2

                                                           

 .2011من ق.م لسنة  26لمادة : ملؽاة بموجب ا216المادة  (1)
 .2011من ق.م لسنة  26: ملؽاة بموجب المادة 224 المادة    (2)
 .2011من ق.م لسنة  26: ملؽٌتان بموجب المادة 228و  227 المادتان  (3)
 .2011من ق.م لسنة  26: ملؽاة بموجب المادة  235المادة   (4)
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 لى متن السفن. عوان المصلحة العامة عأ

  الطابع:جراء إتعفى من  :  237المادة 

 جز ووالدة، عئبلتهم فً حالة وقوع حوادث ومرض وعاللبحارة و حتعوٌضات أو معاشات أو من وبلجات أع حبمن المتعلقة األوراق( 1

التً  اإلجراءاتامة كل وثائق عنها، وبصفة عوالصور التنفٌذٌة أو الصور المسلمة  خأو القرارات وكذلك المستخرجات والنس األحكام(  2
 بله. علٌها أإالمشار  حالتعوٌضات أو المعاشات أو المنتعطً الحق فً االستفادة من العبلج أو 

 (1) .التابعٌن لطاقم سفن البحرٌة التجارٌة األفرادالمتخذة والصادرة فً شؤن التؤدٌب والعقوبات والتً تخص  واألحكاماإلجراءات  

حوال التؤدٌبٌة والجنائٌة الخاصة باألشخاص التكلٌفات بالحضور، السندات واألحكام الصادرة فً األ الطابعتعفى من رسم  :  238المادة 
 المنتمون إلى مبلحة المراكب والمبلحة التجارٌة. 

  (2).ملؽاة : 239المادة  

 (2) ملؽاة. :  240المادة  

حات المطبقة فً مجال التسجٌل، لحسم الدٌون فً تصرٌ األحكاملٌها بموجب عٌعد جرد الدٌون وشهادات الدائنٌن المنصوص  :  241المادة
 ٌر مدموغ. ؼلى ورق عالتركات، 

 (3) اجعة بخصوص الدٌن.كما تعفى من الطابع النسخة المر 

 لى إثر وقائع حربٌة . عالورثة خبلل الحرب أو  األوالدتعفى من رسوم الطابع وإجراءاته العقود الرسمٌة المتعلقة بوفاة  : 242المادة  

  (4).ملؽاة: 243 المادة 

رهون حٌازة المتاجر وجداول التسجٌل  ن الطابع، دفتر التسجٌبلت الذي ٌمسكه كاتب الضبط والمتعلق بالبٌوع وٌعفى م :  244المادة 
لى إتمام إجراء والتً تبقى عالخاصة بها وكذلك الوثائق المقدمة للحصول  والنسخ والمستخرجاتوالبٌانات والشهادات  باإلٌداعاتتراؾ عواال
 الوثائق صراحة وجهتها.   هنها شرٌطة أن ٌبٌن فً هذعالتً تسلم  خة لدى كتابة الضبط والنسعمود

من كل نوع التً تخص المكتب الجزائري المهنً  والمحررات، العقود والوثائق باإلٌصاالتدا الذي ٌتعلق عتعفى من الطابع،  :  245المادة 
 للحبوب والهٌئات التعاونٌة للحبوب. 

 لى، معفى من رسوم الطابع. عال المناجم أمام المجلس األمعالطعن الذي ٌرفعه  إن :  246المادة 

التً تملكها الدولة من أجل القٌام  األراضً استعمالتعفى من رسوم الطابع، كل العقود والوثائق والمحررات المتعلقة بكٌفٌة  :  247المادة 
 .الفبلحٌةبالتجارب 

 الصادرة فً شؤن الصٌد البحري الساحلً .  واألحكام اإلجراءاتثائق ٌعفى من إجراء الطابع، التكلٌؾ بالحضور وو : 248 المادة  

لى المعاشات التً ٌقدمه الصندوق الوطنً للتوفٌر واالحتٌاط والمإسسات العمومٌة عٌصاالت التسبٌقات إتعفى من رسم الطابع،  :  249المادة 
 لرجال البحر. 

  (5).ملؽاة :  250المادة

وثائق السفر من  ولى شهادة اإلقامة أو جوازات السفر أعالحصول  إلى، طلبات البلجئٌن الرامٌة وإجراءاتهلطابع تعفى من رسم ا :  251المادة 
 وطنهم.  إلىأجل الرجوع النهائً 

 الجنائٌة المسلمة بدون مصارٌؾ. اإلجراءاتومستندات  خ، وثائق الشرطة العامة ونسوإجراءاتهتعفى من رسم الطابع  :  252المادة 

 ، وثائق كتاب الضبط ورجال الدرك الوطنً فً المٌدان الجنائً. وإجراءاتهفى أٌضا من رسم الطابع وتع 

 (6).ملؽاة :  253المادة 

 مهما كان نوعها.  حتعفى من رسم الطابع، المحاضر التً تعاٌن المخالفات أو الجن :  254المادة

  (7).ملؽاة :  255المادة 

والسندات  جفصل عن الصك وكذلك على السفاتن، المخالصة المسجلة على الصكوك أو السند الماإلٌصاالتع طابتعفى من رسم  :  256المادة 
 وؼٌرها من األوراق التجارٌة.  ألمر

                                                           

 .1985لسنة  من ق.م 139: معدلة بموجب المادة 237المادة  (1)
 .2011من ق.م لسنة  26: ملؽٌتان بموجب المادة  240و  239المادتان   (2)
 . 1986من ق.م لسنة   87: معدلة بموجب المادة 241المادة  (3)
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 وتعفى من رسم الطابع أوامر الدفع. 

  :اإلٌصال طابع: ٌعفى كذلك من رسم   257لمادةا

 نهائً على مبلػ أكبر .  بإٌصالعلى الحساب أو  ٌقةبتسب األمرلق ج وأقل منها عندما ال ٌتعد   5البالؽة اإلٌصاالت (1 

 التجارٌة للتداول أو للقبول أو للقبض،  األوراق إعطاء إلثباتؼٌرها  بالرسائل أو ءالمسلمة سوا واإلٌصاالتاالعترافات ( 2

تخفٌض قٌمة نفس  وإماالتً استعملت للتسلٌم،  ٌةواألوع األظرفةالبضائع المسلمة بشرط أو  استعادة إماعها والمحررات التً ٌكون موض (3
 (1) .الفواتٌراالستعادة أو هذا التخفٌض بوثائق متمٌزة بإشارات مكتوبة على  ه هذ إلى، وٌجب أن ٌشار األوعٌةأو  األظرفة  ههذ

أو محاسب للخزٌنة ٌشارك  المالٌة لؤلوراقبواسطة صك مسحوب من صاحب مصرؾ أو سمسار  دعن مبلػ مسد إٌصالكل  إن :  258المادة 
 بشرط أن ٌذكر:  اإلٌصالالخاصة أو بواسطة صك برٌدي أو تحوٌل مصرفً أو برٌدي، ٌعفى من رسم طابع  األموالفً مصلحة 

د جومكتب الصكوك البرٌدٌة الذي ٌ إلى واإلشارةالمدٌونٌة خ لٌه أو رقم الحساب البرٌدي وتارٌعالمسحوب  اسمورقم الصك وكذلك  ختارٌ - 
 تم التسدٌد بواسطة صك برٌدي.  إذالدٌه الحساب 

 تم التسدٌد بواسطة تحوٌل مصرفً.  إذاتنفٌذ وتعٌٌن المصارٌؾ التً ساهمت فً العملٌة وذلك  خبالدفع وتارٌ األمر ختارٌ - 

تسلٌم  إٌصالوصل أو  إٌصال، محرر، ن كل وثٌقةعالؽرامة تستحق   هج وهذد   200السابقة، ٌعاقب منها بؽرامة قدرها لؤلحكامكل مخالفة  إن 
 (2) . هبلعأ   34لٌها فً المادة عبتطبٌق العقوبات المنصوص ، ءند االقتضاع ،ون المساسد

 (3). ثانٌا من هذا القانون -  100فً المادة دلودائع النقدٌة لدى بنك أو مإسسة مماثلة، من حق الطابع الوارا: تعفى إٌصاالت مكرر   258المادة 

  (4). طرؾ المتعامل البرٌدي الذي ٌتمتع بالنظام اإلمتٌازي ة من عتعفى أٌضا من رسوم الطابع، الحواالت الصادرة والمدفو :ثالثا   258دةالما 

ٌصاالت من المبالػ المسددة بإٌداع نقدي اإلمن هذا القانون،    100لٌه فً المادةعالمنصوص  ن حق الطابعمتعفى أٌضا  رابعا:  258المادة  
  (5) .لدى بنك أو مإسسة مماثلة

لى عٌرة، ؽٌرها من الدٌون الصؼملٌات تحصٌل الدٌون التجارٌة وعالضبط قصد تسجٌل  ةالسجل الممسوك فً كتاب إعدادٌتم  :  259المادة
 .غٌر مدموؼورق 

 علقة به. تالطابع الشهادات الم رسم وتعفى من

 .مدموغٌر ؼلى ورق ع ل التجاريالسج بإصبلحصرٌحات الخاصة تتحرر ال :  260المادة 

 ها الشركات التجارٌة لدى كتابة ضبط المحكمة.عدوجٌبلت فً السجل التجاري والوثائق التً تسالتخ دموغ، نسمٌر ؼلى ورق عوتحرر كذلك 

 وتسوٌة قضائٌة.  إفبلسلى أثر عتبار المقرر عاال بإعادةالخاصة  اإلجراءاتالطابع ،  رسم عفى منت :  261المادة 

تبار ٌعفى من عادة االعلٌهم فإن الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الرافض لطلب إعتبار المحكوم عاال بإعادةالت الخاصة افً الح :  262المادة 
 .لٌها بما تفٌد الطابع المجانًعٌإشر  اإلجراءاتالطابع، وان كل وثائق رسم 

 ٌر مدموغ : ؼلى ورق عتوضع  :  263المادة 

وكل العقود   األرقام،تً ٌمسكها كتاب الضبط والتً ٌقٌدون بها ٌوما بعد ٌوم دون ترك بٌاض أو سطور وحسب تسلسل ( الفهارس ال 1
 الطابع والتسجٌل ،  إجراءاتوالقرارات المعفاة من  واألحكام واألوراق

ملٌات الوسطاء قصد شراء أو بٌع عن شركات ٌتعاطو أشخاص أو ،المطبقة فٌما ٌخص التسجٌل لؤلحكامتنفٌذا  ،( الفهارس التً ٌمسكها2
 ادة بٌعها،عوٌصبحون مالكٌن لها قصد إ األمبلكنفس  مادة باسمهعقارات أو محبلت تجارٌة أو ٌشترون ع
  ، الصكوكو قسٌماتالفً جمع أو تحصٌل أو دفع أو شراء  الذٌن ٌمتهنون أو ٌتاجرون األشخاصالسجبلت التً ٌمسكها ( 3
  التؤمٌن.ادة عمإسسات وشركات التؤمٌن وإ الفهارس التً تمسكها(  4
لى األموال الخاصة فقط بتسدٌد مختلؾ ع باستٌبلءالطابع، العقود والمستندات والمحررات من كل نوع المتعلقة  رسم تعفى من :  264المادة 
 لتعوٌضات. ا
 أو ةات المحلٌة وكذلك العقود المتعلقة بالمراجععبل الجمان نقل الملكٌة ومختلؾ التسوٌات المتعلقة به والمبرم من قعال ٌترتب  :  265المادة 

 ات المحلٌة، أي تحصٌل لفائدة الخزٌنة فٌما ٌخص رسم الطابع.عللعقود المبرمة من قبل الجما االستثنائًاالنجاز 
وكذلك كل وثائق  إعدادهاً ٌتم ٌذٌة التفالصور التن أو أو الصور خالطابع، القرارات أو المستخرجات أو النس رسم تعفى من :  266المادة 

 بها القانون والتنظٌمات السارٌة المفعول.  حالتً ٌسم واإلٌجاراتالخاصة بمراجعة ثمن الكراء  اإلجراءات
 الجارٌة .  واإلٌجاراتمن جدٌد للكراءات ثها الوحٌد التحدٌد بالتراضً لعوتعفى كذلك من رسوم الطابع، االتفاقٌات التً ٌكون موضو 
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  (1).ملؽاة : 267 ةالماد 
المدنٌة المتعلقة بالحجز العقاري فان تسلٌم نسخة مصدقة  اإلجراءاتمن قانون    388لٌها فً المادةع: فً الحالة المنصوص   268المادة 

 فع رسم الطابع . دون دمن نفس القانون من قبل العون المنفذ لكتابة الضبط والى وكٌل الدولة، ٌتم من   387فً المادة  إلٌهلئلنذار المشار 
 . من قانون اإلجراءات المدنٌة   388من المادة الخٌرلٌه فً المقطع عون رسم الطابع، الطلب المنصوص دوٌوضع كذلك  

  الطابع.تعفى من رسوم  االجتماعً،المتعلقة بتطبٌق تشرٌع التؤمٌنات والضمان  األوراق إن:   269المادة 

نها عالصور التنفٌذٌة التً تسلم  الصور أو أو خوالقرارات وكذلك المستخرجات أو النس األحكامابع، الط إجراءاتتعفى من  :  270المادة 
 .  االجتماعًالتً ٌخولها تطبٌق تشرٌع التؤمٌنات والضمان  اإلجراءاتامة كل وثائق عوبصفة 

صنادٌق التؤمٌنات  إلىبالقٌام بها  حض التً ٌسمالمتعلقة باكتساب العقارات والقرو د: تعفى من رسوم الطابع، جمٌع العقو  271المادة 
  .ً للموظفٌنعٌة والصندوق الجزائري التعاونً لبلحتٌاط االجتماعاالجتما

ً عسٌر الصندوق الجزائري التعاونً لبلحتٌاط االجتما نشر العروض والوثائق المتعلقة بشروط الطابعتعفى من رسوم :   272المادة 
 (2).للموظفٌن

 إلىضمن نفس الشروط،  ح، تمن 272 إلى   269من دلٌها فً مادة الطابع بموجب المواعالجبائٌة المنصوص  اإلعفاءات إن :  273المادة 
والسٌما  العسكرٌٌن  لحلصا ً المإسس بموجب القانون عتعلقة بتطبٌق نظام الضمان االجتمالمالمبالػ من نفس النوع واوالعملٌات والوثائق 

 .  1968ٌناٌر سنة   8الموافق  1387 شوال   8فًإرخ مال  4- 68  األمر

ً عات المتعلقة بعقوبات أنظمة الضمان االجتماعد النزاع وكذلك المنازعات تدابٌر المراقبة وقواعالمتعلق بمناز اإلجراء إن :  274المادة
 بع. االعمل، ٌعفى من رسوم الطحوادث ً الفبلحً وعوالتعاون االجتما

البلدٌات والوالٌات  اكتسبتهاالمنكوبة التً  األموالوالوثائق والمحررات المتعلقة بنقل  واألحكام درسوم الطابع، العقو تعفى من :  275المادة 
 العمومٌة.  لحوالدواوٌن والهٌئات العمومٌة للسكن المعتدل الكراء قصد بناء سكن معتدل الكراء أو تهٌئة محبلت مخصصة للمصا

 تنظٌم الهٌئات الفبلحٌة.  بإعادةالمتعلقة  األخرىوكل الوثائق  دلطابع، الشهادات والعقوتعفى من رسوم ا :  276المادة 

 راعاةلى التعاونٌات الفبلحٌة وذلك مع معالنظام المطبق  إلىهٌئات االحتٌاط الفبلحً والتعاونً، تخضع فٌما ٌخص الطابع  إن :  277المادة 
 .   276أحكام المادة

تعاونٌة  إلىامة أو عذات فائدة فبلحٌة  حمصال إلىالسارٌة المفعول،  واألنظمةتطبٌقا للقوانٌن  إلزامٌةالذي ٌتم بصفة النقل  إن :  278المادة 
الخزٌنة فٌما ٌخص  لحأي تحصٌل لصاعنه الصافٌة من رأسمال الشركات التعاونٌة المنحلة، ال ٌترتب  األصولأخرى من زٌادة  فبلحٌه

 الطابع. 

ضاء مجلس اإلدارة والمندوبٌن للحسابات والمدٌرٌن، عٌر مدموغ نسخة من القانون األساسً وقائمة أؼلى ورق عر تحر :  279المادة  
المإرخ فً  73-71من قبل التعاونٌات الفبلحٌة و االتحادات التعاونٌة الفبلحٌة المسٌرة بموجب األمر رقم تان لدى كتابة ضبط المحكمة عالمود
 و المتضمن الثورة الزراعٌة. 1971نوفمبر  8 الموافق 1391رمضان عام  20

 و ٌعطً بدون مقابل إٌصال عن الوثائق المودعة.
فً الجمعٌة العامة للتعاونٌة  لهٌثتحاد قصد تمإلوتحرر على ورق مدموغ الوكالة التً ٌعطٌها الشرٌك أو مندوب الجماعات المنظمة إلى ا

 تحاد.ئلل أوالفبلحٌة 
 .الفبلحًالمستندات والمحررات من كل نوع الخاصة بتعاونٌات القطاع  الطابع ؼٌر طابع اإلٌصاالت، رسوم تعفى من :280المادة 

ٌات إلى منخرطٌها أو أصحاب حق االستعمال، شرٌطة أن ال تتضمن هذه  ، اإلٌصاالتطابع اإلٌصاالترسوم و تعفى كذلك من  عن القمح التً تسلمها التعاون
 .أخرى اتاإلٌصاالت مخالص

 السارٌة المفعول. األنظمةأحكام هذه المادة على التعاونٌات المطاحن والمطاحن الخاصة بصنع الخبز المحدثة تطبٌقا للقوانٌن و وتطبق 

 (3).ملؽاة: 281المادة 

 شركة تعاونٌة. اعتمادٌعفى من رسم الطابع و إجراءاته، الطعن أمام المجلس األعلى فً شؤن رفض أو سحب  :282المادة 

اإلعفاء على الطعون المرفوعة فً حالة رفض التصدٌق على التعدٌبلت المدخلة على القوانٌن األساسٌة للشركات التعاونٌة أو  وٌطبق نفس
 لخدمات االجتماعٌة أو صندوق تعاونً للشٌخوخة والعجز والحوادث والوفاة.لالتصدٌق على نظام هٌئة  سحب

 .اتحاداتهاً تهم الشركات التعاونٌة و الطابع جمٌع األعمال الترسم تعفى من : 283المادة 

األعضاء الشرفٌٌن أو المشاركٌن و اإلٌصاالت عن المبالػ  اشتراكاتالطابع، التفوٌضات العرفٌة واإلٌصاالت عن رسم وتعفى كذلك من 
 ات.المدفوعة ألصحاب المعاشات أو ذوي حقوقهم و كذلك السجبلت أو الدفاتر ذات األرومات المستعملة لدفع المرتب

سواء موال المنقولة و العقارٌة ألأو التمتع با االنتفاعول من هذه المادة على نقل ملكٌة حق إلعفاء المنصوص علٌه فً المقطع األٌطبق اال و
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 بٌن الحٌاء أو بسبب الوفاة.

المحكمة  بطه لدى كتابة ضمشروع القانون األساسً الذي ٌجب على مإسسً شركة باألسهم إٌداع ،ٌحرر على ورق ؼٌر مدموغ: 284المادة 
 .فً رأس المال اكتتابالتابع لها مقر الشركة قبل كل 

 وتحرر كذلك على ورق ؼٌر مدموغ نسخة قسٌمة االكتتاب التً ٌجب أن تسلم إلى كل مكتتب أسهم فً شركة باألسهم.

عمال و السٌما قانون الرسوم على رقم األ من 124و 122و 38و 37الطابع، الطلبات المقدمة تنفٌذا للمواد رسم : تعفى من 285المادة 
 الحكام المتعلقة بتطبٌق الرسم الوحٌد اإلجمالً على تؤدٌة خدمات.

من  81من اجل دفع الضرائب و الرسوم و الحقوق الجمركٌة، بمقتضى أحكام المواد  اكتتابهاوالعروض المضمونة التً ٌمكن  االلتزاماتتعفى 
مكرر من قانون الجمارك، من رسم الطابع النسبً  109و 108من قانون الضرائب ؼٌر المباشرة و 571عمال وألقانون الرسم على رقم ا

 (1).من هذا القانون 83المنصوص علٌه فً المادة 

 (2).ملؽاة :286المادة 

 تحرر على ورق ؼٌر مدموغ جمٌع النسخ المخصصة لئلدراج فً ملؾ الدعوى. :287 المادة

 لطابع و إجراءاته، أحكام قاضً األحداث.تعفى من رسم ا :288المادة 

لتشرٌع المتعلق بنظام الوصاٌة أو التؽٌب، ٌإشر لالضمان المتخذ تطبٌقا  استبلمإن وثائق إجراءات تسجٌل الرهن العقاري أو  :289المادة 
 علٌها بما ٌفٌد الطابع المجانً.

 ٌع المذكور، ومحضر مداولة المجلس العائلً.و ٌحرر على ورق ؼٌر مدموغ، مستخرج حكم اإلدانة الصادر ضمن التشر

أقل وٌعفى من رسم الطابع الجرد الذي ٌضعه الموثق بمناسبة تطبٌق التشرٌع المتعلق بنظام الوصاٌة أو التؽٌب وذلك عندما ٌكون مبلػ التركة 
 دج. 1.000من 

 وع المتعلقة بالجمعٌات العائلٌة.تعفى من جمٌع رسوم الطابع، العقود والمستندات والمحررات من كل ن: 290المادة 

 (3) : ملؽاة.291المادة 

 (4) . ملؽاة :292المادة 

 (4).  : ملؽاة293المادة 

من هذا القانون و المتعلق بالبٌوع العمومٌة  63تحرر على ورق ؼٌر مدموغ، النسخة  الثانٌة من التصرٌح المشار إلٌه فً المادة  :294المادة 
 و التً تحفظ فً مكتب التسجٌل.وبالمزاد ألشٌاء منقولة 

الرهون والتنازالت والقبول والموافقات المنصوص علٌها فً مادة  باالستبلمتعفى من إجراءات الطابع، الرسائل و اإلشعارات  :295المادة 
نجمٌة والرهون الصناعٌة جات المودق ورهون المنتالفناالزراعٌة والسٌما الرهون الخاصة بالمكتب الجزائري المهنً للحبوب ورهون  تالؽبل

 الشطب التً تخص هذه الرهون. ةوشهاد والشهادة السلبٌة تراضقاالنسخة تسجٌل çàي قٌدت علٌه هذه الرهون وذوالسجل ال

المإرخ فً فبراٌر سنة  01-81وراق و الوثائق المحررة بمقتضى القانون رقم تعفى من رسوم الطابع كل العقود و األ مكرر: 295المادة 
مبلك العقارٌة ذات االستعمال السكنً أو المهنً أو التجاري أو الحرفً التابعة للدولة و الجماعات المحلٌة و والمتضمن التنازل عن األ 1981

 (6)المحبلت ذات االستعمال السكنً. عن المإسسات والمنشآت والهٌئات العمومٌة التً موضوعها التنازلالتسٌٌر العقاري ودٌوان الترقٌة و

 (7)  .ملؽاة :2مكرر 295 المادة

 لباب الثالث عشرا

 أحكـام مختلفة

ات ءمن إجرا اإلعفاءكذلك  اإلعفاءمن رسوم الطابع ٌتضمن هذا  ءفاعلى إعٌها القانون الجبائً، فً جمٌع الحاالت التً ٌنص ف: 2  96المادة   
 الطابع. 

الشكلٌات أو  هجوب التؤشٌرة بما تفٌد الطابع المستحق، ٌجوز إلؽاء هذفً حالة ما إذا نصت األحكام السارٌة المفعول على و :  297المادة 
  المفعول.السارٌة  واألنظمةتؤخٌرها أو تبسٌطها طبقا للقوانٌن 

 ة بموجب مرسوم . دعند االقتضاء، كٌفٌات تطبٌق هذه الما  ،وتحدد 

من طرؾ  ءإعفاكون استثنائٌا محل توضة فً مجال الطابع ٌجوز أن باستثناء الؽرامات الجزائٌة المفر ،العقوبات والؽرامات إن:   298دةالما 
 (8) .اإلجراءات الجبائٌةمن قانون  93 دةالما حكامألوفقا  اإلدارة

 باب الرابع عشرال

                                                           

  .1995من ق م لسنة  37و 1988من ق.م لسنة  81، 1986من ق.م لسنة  89: معدلة بموجب المواد 285المادة  (1)
 .2011من ق.م لسنة  26: ملؽاة بموجب المادة  286المادة  (2)
 1985من ق.م لسنة  141مادة : ملؽاة بموجب ال291المادة  (3)
  .1986من ق.م لسنة  90: ملؽاة بموجب المادة 292المادة  (4)

 .1985من ق.م لسنة  141: ملؽاة بموجب المادة 293المادة (5) 
  .1985من ق.م لسنة  142مكرر: محدثة بموجب المادة  295المادة  (6)
 .2011من ق.م لسنة  26و ملؽاة بموجب المادة  1988لسنة  من ق.م.ت   8: محدثة بموجب المادة 2مكرر 295المادة  (7)
 .2012من ق.م لسنة  22ومعدلة بموجب المادة  1983من ق.م  لسنة    125بموجب المادة  محدثة:   298المادة  (8)
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 (1) قسٌمة على السٌاراتال

 تإسس قسٌمة على السٌارات المرقمة فً الجزائر.: 299المادة 

 للقسٌمة. معنوي صاحب السٌارة الخاضعة أو ٌقع عبء هذه القسٌمة على كل شخص طبٌعً

 (2): وفق الجدول المبٌن أدناهوذلك  ، من سنة وضعها للسٌر ابتداءالسنوٌة  القسٌمةتحدد تعرٌفة  :300المادة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:   301المادة 
 تدفع تعرٌفة القسٌمة لدى كل من قابضً الضرائب والبرٌد والمواصبلت، مقابل تسلٌم قسٌمة الصقة. 

 (3).من عمولة ٌحدد مبلؽها وكٌفٌة منحها عن طرٌق التنظٌمتستفٌد الهٌئات المكلفة ببٌع القسٌمة  

 تعفى من القسٌمة:  :  302المادة  

 والجماعات اإلقلٌمٌة. التابعة للدولةوذات رقم التسجٌل الخاص  السٌارات - 

 السٌارات التً ٌتمتع أصحابها بامتٌازات دبلوماسٌة أو قنصلٌة.  -

 سٌارات اإلسعاؾ.  -

 ة بعتاد صحً. السٌارات المجهز -

 السٌارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق.  -

 السٌارات المجهزة والمخصصة للمعوقٌن.  -

  (4) .الؽاز الطبٌعً وقودأو ب الممٌع لبترولا ؼاز وقودسٌر بتمحرك ب ةزودلما السٌارات -

 من كل سنة.  مارس  31إلى  مارسمن أول  السٌارات قسٌمة ٌدفع مبلػ :303المادة  

  (5) .كن تمدٌد مدة التحصٌل العادي للقسٌمة بقرار من الوزٌر المكلؾ بالمالٌةوٌم 

 (4) ( ٌوما بالنسبة للسٌارات المقتناة خبلل السنة.  30ثبلثٌن )م بطاقة الترقٌم فً أجل ال ٌتعدى ند تسلٌعتسدد تعرٌفة القسٌمة  :304المادة  

                                                           

 .1997من ق.م  لسنة  46( : محدث بموجب المادة 309إلى  299الباب الرابع عشر )المواد من  (1)
 .2016من ق.م. لسنة  9و 2004من ق.م لسنة  16: معدلة بموجب المادتٌن 300المادة  (2)
  .2003من ق.م لسنة  38و  1998من ق.م لسنة  28و 1996من ق.م .ت لسنة  3و 1989من ق.م لسنة  34: معدلة بموجب المواد   301المادة  (3)
  . 2016من ق.م. لسنة  11و 2011من ق.م لسنة  27و  2003.م لسنة من ق 38و  1989من ق.م لسنة  34: معدلة بموجب المواد   302المادة  (4)
 . 1998من ق.م لسنة    9: معدلة بموجب المادة303المادة  (5)
 .   2000من ق.م  لسنة  36و  1989من ق.م لسنة  34: معدلة بموجب المادتٌن    304لمادة  (4)

 
 ٌن السٌاراتٌتع

 مبلغ القسٌمة بالدٌنار الجزائري

السٌارات التً ال ٌزٌد عمارها عن 
 ( سنوات5خمس )

عمرها عن السٌارات التً ٌزٌد 
 ( سنوات5خمس )

 السٌارات النفعٌة المخصصة لالستغالل: 
طن )باستثناء السٌارات المهٌؤة  2,5حتى  -

 كسٌارات نفعٌة(
 طن 5,5طن حتى  2,5أكثر من  -
 طن. 5,5أكثر من  -

 
 

6.000  
12.000  
18.000 

 
 

3.000 
5.000  
8.000  

 سٌارات نقل المسافرٌن:
 9ألشخاص أقل من .السٌارات المهٌؤة لنقل ا1

 مقاعد
 مقعد 27إلى  9. حافبلت من 2
 مقعد 61إلى  28. حافبلت من 3
 مقعد 62. حافبلت أكثر من 4

 
 

5.000  
8.000  

12.000  
 18.000  

 
 

3.000  
4.000   

 6.000  
9.000 

 مبلغ القسٌمة بالدٌنار الجزائري ٌن السٌاراتٌتع

سٌارات سٌاحٌة و سٌارات 
أة كسٌارات نفعٌة ذات مهٌ

 قوة:
 

سٌارات ٌقل عمرها 
 ( سنوات3عن ثالثة )

سٌارات ٌتراوح 
عمرها بٌن ثالث 

( سنوات إلى 3)
 ( سنوات6ست )

سٌارات ٌزٌد 
( 6عمرها عن ست)

سنوات إلى عشر 
 ( سنوات10)

سٌارات ٌزٌد 
عمرها عن عشر 

 ( سنوات10)

 أحصنة بخارٌة 6حتى  -
أحصنة  9إلى  7من  -

 بخارٌة 
أحصنة بخارٌة   10من  -

 فؤكثر

2.000 
4.000 

 
10.000 

1.500 
3.000 

 
6.000 

1.000 
2.000 

 
4.000 

500 
1.500 

 
3.000 
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إذا ما تم  ℅100% على الدفع التلقائً للقسٌمة. وترفع الزٌادة إلى   50طبق زٌادة قدرها ت مدة التسدٌد العادٌة، انقضاءعند :   305 المادة 
 . أدناه  307معاٌنة المخالفة من قبل األعوان المإهلٌن المشار إلٌهم فً المادة 

لمتها المرة األولى مقابل رسم قدره ، ٌمكن تسلٌم نسخة منها من قبل الهٌئة التً سسرقتها أوفً حالة إتبلؾ القسٌمة أو ضٌاعها  :306 المادة 
 (1) دج.  200

القسٌمة الموظفون المإهلون قانونا من الضرائب، والجمارك وكذا أعوان األمن  استظهارٌكلؾ بمعاٌنة وإثبات مخالفة عدم  :  307المادة  
 نً. طالو

السحب الفوري لبطاقة ترقٌم السٌارات مقابل وصل مإقت للسٌارة إلى  األمامًالقسٌمة على الزجاج  استظهارٌترتب عن عدم  :  308المادة  
 ٌرخص بالسٌاقة، لمدة سبعة أٌام.

% من مبلػ   50فى حالة عدم وضعها، دفع ؼرامة جبائٌة تساوي  ، وإلى زٌادة أوال ترد بطاقة الترقٌم للمخالؾ إال بعد تقدٌم بٌان دفع القسٌمة
 (2).القسٌمة

 كاآلتً:القسٌمة ٌوزع حاصل تعرٌفة  :  309المادة  

  الوطنً للطرقات والطرق السرٌعة؛للصندوق  ،%  20 -

 %، لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلٌة؛ 30 - 

 (3)لمٌزانٌة الدولة.  ،%  50 -

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  2000 من ق.م  لسنة  37: معدلة بموجب المادة   306المادة  (1)
  .2003من ق.م لسنة   38و  1989من ق.م لسنة  34: معدلة بموجب المادتٌن 308المادة  (2)

 .2016من ق.م. لسنة  9: معدلة بموجب المادة  309المادة   (3)
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 األحكام الجبائٌة غٌر المقننة
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 هرسف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كمموضوع الح التعٌٌن

  قانون المالٌة المواد

71-73 
 
 

 1995ق.م 
 
 

 31الموافق  1415رجب    27المإرخ فً   03 -  94األمر رقم 
 .1995، المتضمن قانون المالٌة لسنة 1994دٌسمبر 

102-103 
104-105 

117 

 1996ق. م 
 

   30الموافق 1416شعبان عام   8المإرخ فً    27-95األمر رقم 
 .1  996انون المالٌة لسنة ، ٌتضمن ق1995دٌسمبر

54-55-56 57 
 2000ق.م./ 

 
والمتضمن  1999دٌسمبر 23المإرخ فً  11- 99القانون رقم 

 .2000قانون المالٌة لسنة 

33 
 

 2004ق.م./ 
 

 30الموافق لـ  1424ذو القعدة  4المإرخ فً  22- 03قانون رقم 
 2004ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  2003دٌسمبر 

44 
 

 2005ق.م./
 

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

48-49 
 

 2006ق.م./
 

 هـ  1426ذي القعدة  29مإرخ فً  05-16قانون رقم 
 .2006المتضمن قانون المالٌة لسنة  2005دٌسمبر  31الموافق لـ

57-58 
 

 2007ق.م./
 

هـ الموافق  1427لحجة عام ذي ا 6مإرخ فً  24-06قانون رقم 
 .2007ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  2006دٌسمبر  26لـ

25 
 

 2008ق.م.ت/
 

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

26 
 

 2009ق.م.ت/ 
 

المتضمن  2009جوٌلٌة سنة  22المإرخ فً  01-09أمر رقم 
 .2009لً لسنة قانون المالٌة التكمٌ

29-36-47 
49 

 
 2010ق.م./ 

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

26 
 

 2010ق.م.ت/ 
المتضمن  2010ؼشت سنة  26المإرخ فً  01-10أمر رقم 

 .2010قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 2015ق.م.ت/  39
والمتضمن قانون  2015 جوٌلٌة 23المإرخ فً 01-15أمر رقم 

 .2015المالٌة التكمٌلً لسنة 

67- 68 
  

 

 2017/ق.م.
 
 

  1437ربٌع  األول  عام   28مإرخ فً  14-16قانون رقم 
ٌتضمن  قانون المالٌة  لسنة  2016دٌسمبر  سنة   28الموافق 
2017 

77-78-118 
 

  1438ربٌع  الثانً  عام   8مإرخ فً  11-17قانون رقم  2018ق.م./
ٌتضمن  قانون المالٌة  لسنة  2017دٌسمبر  سنة   27الموافق 
2018 

ٌتضمن   2018دٌسمبر  سنة   27مإرخ فً  18-18قانون رقم  2019ق.م./ 51
 .2019قانون المالٌة  لسنة 
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 .1995، المتضمن قانون المالٌة لسنة 1994دٌسمبر  31افق المو 1415رجب    27المؤرخ فً   03 -  94ألمر رقم ا

 

ٌترتب عن تسلٌم سندات ووثائق النقل البري للمسافرٌن والبضائع، تحصٌل رسم فً شكل طابع جبائً تحدد قٌمته حسب طبٌعة  :  71المادة  
 الوثٌقة كما ٌؤتً : 

 اقة دائمة وتسلم لكل متعامل فً النقل البري للمسافرٌن  و البضائع. دج( ، تعتبر هذه البط 1000ٌنار )  : ألؾ د ( البطاقة المهنٌة1

 البطاقة دائمة وتسلم لكل متعامل فً النقل البري للمسافرٌن عن تقدٌم كل خدمة.   دج(، تعتبر هذه 200مائتا دٌنار ) ( بطاقة توقٌت:2

م لكل متعامل فً النقل العمومً والنقل الخاص للبضائع عن كل دج( ، تعتبر هذه البطاقة دائمة وتسل 200ٌنار ) د : مائة( رخصة المرور3
 مركبة موضوعة لبلستؽبلل. 

 ٌترتب عن تسلٌم نسخة من هذه النماذج الثبلثة من الوثائق وتحصٌل نفس الرسوم.  

المحلفة لدى المحاكم، تحصٌل ٌترتب عن تسلٌم أو إلؽاء الشهادات والرخص الرسمٌة التً تقدمها المصالح البٌطرٌة المفوضة و :  73المادة 
 دج.  1 00رسم طابع جبائً قٌمته 

 وٌخصص حاصل هذا الرسم للمٌزانٌة العامة للدولة. 

 1  996، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 1995دٌسمبر   30الموافق 1416شعبان عام   8 المؤرخ فً   27-95األمر رقم   

إطار عملٌات الخوصصة، من كل رسوم التسجٌل والطابع، كما ال تخضع أٌضا لهذه الرسوم : تعفى عملٌات التنازل التً تنفذ فً  102المادة  
 : 

 المزاٌا المترتبة عن منح العمال أسهما مجانا.  -1

 فوائض القٌمة المحققة عند التنازل من األصول.  -  2

 دج.  1.  000بتحصٌل رسم طابع قدره  ٌشترط منح االعتمادات لممارسة وظٌفتً وسٌط فً الشحن ووكٌل فً النقل :103المادة  

 ٌترتب عن تسلٌم نسخة ثانٌة من هذه الوثائق تحصٌل نفس الرسم. وٌتم دفع هذا الرسم مقابل وصل ٌسلمه قابض الضرائب.  

خدمة استثنائٌة مستؽلة، ٌشترط فً منح الرخصة االستثنائٌة للسٌر التً تمنح المتعاملٌن فً النقل البري للمسافرٌن وبالنسبة لكل  :  104المادة  
 دج.   200تحصٌل رسم طابع قدره 

 ٌدفع هذا الرسم مقابل وصل ٌسلمه قابض الضرائب.  

 : ٌإسس لصالح مٌزانٌة الدولة رسم التسجٌل للحصول على البطاقة المهنٌة للحرفً وٌحدد كما ٌؤتً :   105المادة 

 دج بالنسبة للحرفٌٌن،    1.000 - 

 بة للتعاونٌات الحرفٌة، دج بالنس   1.500 - 

 دج بالنسبة المإسسات الصناعات التقلٌدٌة والحرؾ.    2.000 - 

 وٌتم دفع هذا الرسم مقابل وصل ٌسلمه قابض الضرائب.  

 302 -  069إلى حساب التخصٌص الخاص رقم   ℅25ٌخصص ناتج حق الطابع المتدرج على شهادات تؤمٌن السٌارات بنسبة  :  117المادة 
 ي عنوانه "الصندوق الخاص بالتضامن الوطنً". الذ  

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

والمتضمن قانون المالٌة  1991دٌسمبر 16المإرخ فً  25- 91( من القانون رقم 5و  4و   3)الفقرات 117تعدل وتتمم المادة : 54المادة  
 حرر كما ٌؤتً: وت  1992لسنة 

 ٌإسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطٌرة على البٌئة. : 11  7" المادة

 تحدد طبٌعة هذه النشاطات عن طرٌق التنظٌم.  

 تحدد المبالػ السنوٌة للرسوم على النشاطات الملوثة كما ٌؤتً :  

األقل لرخصة من الوزٌر المكلؾ بالبٌئة وفقا للمرسوم التنفٌذي  دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التً تخضع إحدى نشاطاتها على 120.000 - 
 الذي ٌضبط التنظٌم الذي ٌطبق على المنشآت المصنفة وٌحدد قائمتها،  1  998نوفمبر سنة  3المإرخ فً   339-  98رقم 

المختص إقلٌمٌا طبقا للمرسوم التنفٌذي  دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل لرخصة من الوالً  90.000 - 
 الذي ٌضبط التنظٌم الذي ٌطبق على المنشآت المصنفة وٌحدد قائمتها،  1  998نوفمبر سنة   3المإرخ فً 339-98رقم  

ص إقلٌمٌا دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل لرخصة من رئٌس المجلس الشعبً البلدي المخت  20.000 - 
 الذي ٌضبط التنظٌم الذي ٌطبق على المنشآت المصنفة وٌحدد قائمتها،  1998نوفمبر 3المإرخ فً   339-  98طبقا للمرسوم التنفٌذي رقم
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 3المإرخ فً 339-98دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التً تخضع إحدى نشاطاتها على األقل لتصرٌح وفقا للمرسوم التنفٌذي رقم   9.000 - 
 الذي ٌضبط التنظٌم الذي ٌطبق على المنشآت المصنفة وٌحدد قائمتها.  1998نوفمبر سنة  

 أما بالنسبة للمنشآت التً ال تشؽل أكثر من شخصٌن، فإن النسب القاعدٌة تخفض إلى: 

 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزٌر المكلؾ بالبٌئة،  24.000- 

 ة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالً، دج، بالنسب 18.000- 

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من رئٌس المجلس الشعبً البلدي،  3.000-

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصرٌح.  2.000 -

 .أهمٌتها على كل نشاط من هذه النشاطات حسب طبٌعتها و 6و 1المتراوح بٌن  عامل المضاعؾمالٌطبق  

 ٌكون مبلػ الرسم الواجب تحصٌله عن كل نشاط من هذه األنشطة مساوٌا لحاصل المعدل األساسً و المعامل المضاعؾ.

 ٌحدد المعامل المضاعؾ، المطبق على كل نشاط من هذه األنشطة الملوثة أو الخطٌرة، عن طرٌق التنظٌم.

ؽل المنشؤة، الذي ال ٌقدم المعلومات الضرورٌة أو ٌعطً معلومات خاطئة و ذلك تطبق ؼرامة تحدد نسبتها بضعؾ مبلػ الرسم، على من ٌست
 من اجل تحدٌد نسبة الرسم و تحصٌلها.

 تعداد المنشآت المعنٌة التً تقدمها المصالح المكلفة بحماٌة البٌئة. أساسٌحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للوالٌة، على 

  ا لم ٌتم تسدٌد المبالػ المطابقة فً اآلجال المحددة.إذ %10 ـتضاعؾ نسبة الرسم ب

 ٌإسس لصاح البلدٌات رسم خاص على رخص العقارات.  -أوال  :  55المادة  

 تخضع عند تسلٌمها، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشهادات المبٌنة أدناه.  -ثانٌا  

 رخص البناء،  - 

 رخص تقسٌم األراضً،  - 

 ، رخصة التهدٌم - 

 شهادات المطابقة والتجزئة والعمران.  - 

 تحدد مبالػ هذا الرسم لكل صنؾ من الوثائق المبٌنة أدناه، حسب قٌمة البناٌة أو طبقا لعدد القطع.  -ثالثا 

 رخصة البناء :  -  1

 مبلغ الرسم )دج( قٌمة البناٌة )دج(

 750.000إلى ؼاٌة  -
 1.000.000إلى ؼاٌة  -
 1.500.000إلى ؼاٌة  -
 2.000.000ؼاٌة  إلى -
 3.000.000إلى ؼاٌة  -
 3.000.000أكثر من  -

1.500 
2.500 
4.000 
8.000 

10.000 
20.000 

 رخص تقسٌم األراضً : -  2
 

 مبلغ الرسم )دج( تعٌٌن األراضً

 ذات االستعمال السكنً: -1
 ................................................قطع ......... 10إلى  2من  -
 ....................................................قطعة... 50إلى  11من  -
 ..................................................قطعة... 150إلى  51من  -
 ..........…………………………….قطعة 250إلى  151من  -
 ..................................................قطعة ...... 250أكثر من  -
 ستعمال التجاري أو الصناعً:ذات اال -2
 .......................................................قطع .... 5إلى  2من  -
 .....................................................قطع .... 10إلى  6من  -
 ......................................................قطعة .... 10أكثر من  -

 
800 

1.800 
2.500 
3.000 
4.000 

 
3.000 
5.000 
8.000 

 دج للمتر المربع من مساحة التشبث باألرضٌة لكل بناٌة معنٌة التهدٌم.   100ٌحدد مبلػ هذا الرسم، عند تسلٌم رخصة التهدٌم بـ -رابعا 

 ٌحدد مبلػ هذا الرسم، عند تسلٌم شهادة المطابقة، كما ٌؤتً:  -خامسا 
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 مبلغ الرسم )دج( )دج(قٌمة البناٌة 

 750.000إلى ؼاٌة  -
 1.000.000إلى ؼاٌة  -
 1.500.000إلى ؼاٌة  -
 2.000.000إلى ؼاٌة  -
 3.000.000إلى ؼاٌة  -
 3.000.000أكثر من  -

500 
800 

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 

  
 تعفى من الرسم الخاص على رخص العقارات :  -سادسا  
عات اإلقلٌمٌة والمإسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري، والجمعٌات ذات المنفعة العمومٌة والجمعٌات البناٌات التً تنجزها الدولة، والجما - 

 ذات الطابع اإلنسانً، 
 البناٌات المهددة باالنهٌار والتً ٌقرر تهدٌمها رئٌس المجلس الشعبً البلدي طبقا للقوانٌن والتنظٌمات السارٌة المفعول.  - 
 دج، عند تسلٌم الشهادات المبٌنة أدناه :  500الرسم بـ  ٌحدد مبلػ هذا -سابعا  

 شهادة التجزئة،  -
 شهادة العمران.  - 
ٌنشؤ لفائدة البلدٌات، على اإلعبلنات والصفائح المهنٌة باستثناء تلك المتعلقة بالدولة والجماعات اإلقلٌمٌة والحاملة للطابع  - أوال : 56المادة  

 بلنات والصفائح المهنٌة.اإلنسانً، رسم خاص على اإلع
 ٌإسس الرسم على :  -ثانٌا   
 اإلعبلنات على األوراق العادٌة، المطبوعة والمخطوطة بالٌد،  - 
اإلعبلنات التً تعرضت إلى تجهٌز ما قصد إطالة بقائها وسواء تم تحوٌل هذا الورق وتهٌئته، أو كانت هذه اإلعبلنات مؽطاة بالزجاج، أو  - 

 م إلصاقها قبل وضعها على قماش أو قطع معدنٌة ومسماة "إعبلنات على ورق مجهزة ومحمٌة ". مادة أخرى، أو ت
اإلعبلنات المدهونة، أو بصفة عامة، المعلقة فً مكان عمومً، حتى ولو كانت ؼٌر موجودة على بناٌة وال على جدار أي بعبارة أخرى  - 

 لورق، اإلعبلنات األخرى ؼٌر تلك المطبوعة والمخطوطة على ا
اإلعبلنات المضٌئة المكونة من مجموعة حروؾ أو إشارات موضوعٌة بصفة خاصة فوق هٌكل المبنى أو ركٌزة ما لجعل اإلعبلن مرئٌا فً  -

 النهار أو اللٌل،
 الصفائح المهنٌة، من كل المواد، مخصصة للتعرٌؾ بالنشاط و مكان ممارسة العمل. -

 بلنات المعروضة و حسب حجم هذه األخٌرة، كما هً موضحة أدناه :ٌحدد مبلػ الرسم حسب عدد اإلع -ثالثا
 

 

 

 

 

 

 

 حسب الفترات السنوٌة و حسب حجم اإلعبلن، كما هً موضحة أدناه:ٌحدد مبلػ الرسم  -رابعا

 المبلغ )دج( تعٌٌن اإلعالنات و الصفائح المهنٌة

 إعبلنات مدهونة: -1
 ....................................( متر مربع..1حجم ٌقل أو ٌساوي واحد ) -
 .........................................( متر مربع...1حجم أكبر من واحد ) -
 إعبلنات مضٌئة: -2
 ..................……………حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع -
 صفائح مهنٌة: -3
 ................................متر مربع.( 1/2)حجم ٌقل أو ٌساوي نصؾ  -
 .................................متر مربع.. (1/2)مساحتها أكبر من نصؾ  -

 
100 
150 
 

200 
 

500 
750 

ٌسدد الرسم الخاص على اإلعبلنات فوق الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة بالٌد، و إعبلنات على الورق المجهزة أو المحمٌة  -خامسا
ٌة، قبل اإلعبلن، بإٌصال ٌسلمه إلى القابض البلدي،تكون مماثلة، بالنسبة لمبلػ الرسم المفروض على اإلعبلنات على الورق المجهزة أو المحم

اإلعبلنات على الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة بالٌد، الموضوعة سواء فً مكان عمومً مؽطى أو داخل سٌارة، مهما كانت تعمل فً 
 خدمة النقل العمومً.

 سنوٌة. ٌسدد الرسم على اإلعبلنات المدهونة فً الشهر الذي تبدأ فٌه كل فترة

 المبلغ )دج( تعٌٌن اإلعالنات

 اإلعبلنات على الورق العادي، مطبوعة أو مخطوطة بالٌد: -1
 .................................( متر مربع ...1حجم ٌقل أو ٌساوي واحد ) -
 ..................................( متر مربع.........1حجم أكبر من واحد ) -
 اإلعبلنات على ورق مجهزة أو محمٌة: -2
 ....................................( متر مربع .....1الحجم ٌقل أو ٌساوي ) -
 .................................( متر مربع.........1الحجم أكبر من واحد ) -

 
20 
30 
 
40 
80 
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 ا ابتداء من ٌوم تشؽٌلها بالنسبة لبلستحقاقات السنوٌة.( ٌوم60ٌدفع الرسم مسبقا، فً أجل ستٌن )

 و تتمثل المساحة الخاضعة للضرٌبة فً مساحة مستطٌل تمر أضبلعه على النقاط القصوى بشكل إعبلن.

 ( متمٌزٌن.02و ٌضاعؾ الرسم بالنسبة لكل إعبلن ٌتضمن أكثر من إعبلنٌن )

 تطبٌق الرسم:تكون مماثلة لئلعبلنات المضٌئة بالنسبة ل -سادسا

 اإلعبلنات التجارٌة المضٌئة و البلفتات التً تتوفر فٌها الممٌزات النوعٌة اإلعبلنات المضٌئة كما هً محددة أعبله.  -1

 اإلعبلنات المدهونة و البلفتات المضٌئة لٌبل بواسطة جهاز خاص. الورق،اإلعبلنات على  -2

 ٌإسس الرسم تحت اسم الفاعل بالنسبة إلى: -سابعا

 أو المخطوطة بالٌد؛نات فً الورق العادي، المطبوعة اإلعبل -

 اإلعبلنات من الورق، المجهزة أو المحمٌة؛ -

تحت اسم الطابع بالنسبة للمنشورات الخارجٌة من آالت الطباعة عندما ٌكون أصحاب هذه اإلعبلنات ؼٌر معنٌٌن من طرؾ النص  -
 عات اإلقلٌمٌة والمطبوعات ذات الطابع اإلنسانً؛المطبوع أو عندما ٌعٌن النص مجموعات وجماعات من ؼٌر الجما

 إعبلنات فً مكان عمومً مؽطى.تحت اسم الناشر بسبب وضع  -

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

 ته وضع اإلعبلن أو مقاول للنشر بالنسبة:تحت اسم من فً فائد -

 لئلعبلنات المدهونة؛ 

 .لئلعبلنات المضٌئة 

إلى  50أو المخطوطة بالٌد واإلعبلنات المجهزة أو المحمٌة، لؽرامة من  ٌتعرض صاحبو اإلعبلنات عن الورق العادي، المطبوعة   -ثامنا
 ا.دج. عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم، مسبق 250

 وتطبق أٌضا هذه الؽرامة على أصحاب اإلعبلنات عن كل مخالفة ألحكام المقطع الخامس أعبله، وكذا أحكام الفقرة األولى من هذا المقطع.  

 تعاٌن المخالفات ألحكام المقطع الخامس بواسطة محاضر ٌعدها إما أعوان مصالح قباضة البلدٌة وإما أعوان قوات األمن -تاسعا  

من  439مزق اإلعبلنات المهربة من الرسم الخاص، فضبل عن ذلك تطبق على ملصقً اإلعبلنات العقوبات المحددة بموجب المادة ت -عاشرا  
 قانون العقوبات

 ٌعاقب، بصفة تضامنٌة، طابع اإلعبلن المخالؾ وصاحب اإلعبلن، بالؽرامة المقررة فً المقطع الثامن أعبله.  -حادي عشرا  

ابع دفع الرسم والعقوبات بصفة تضامنٌة بالنسبة لئلعبلنات المدهونة، ضد األشخاص الذٌن تم لصق اإلعبلن فً فائدتهم وفضبل عن ذلك، ٌت 
 ومقاول النشر. 

 من أحكام المقطع الخامس أعبله، بؽرامة مساوٌة لمبلػ الرسم.  3ٌعاقب على كل مخالفة للفقرة  - ثانً عشرا 

ها فً الفقرة  3و 2و  1لمذكورة فً الفقرات ٌطبق على اإلعبلنات ا -ثالث عشرا   من المقطع الخامس  2من المقطع الثانً وكذا اإلعبلنات المنصوص عٌل
  ( إعبلنات متمٌزة.5ضعؾ مبلػ الرسم المطابق لحجمها، إذا احتوت على أكثر من خمسة )

طبقة على الوثائق و المحررات المسلمة من طرؾ البعثات بؽض النظر عن أحكام قانون الطابع، تحدد تعرٌفات حقوق الطابع الم:  57المادة  
 الدبلوماسٌة والقنصلٌة الجزائرٌة فً بعض البلدان األجنبٌة من طرٌق التنظٌم.

  2003دٌسمبر  30الموافق لـ  1424ذو القعدة  4المؤرخ فً  22- 03قانون رقم 

 2004ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 

 27-95من األمقر رققم  105ٌٌد من أجل الحصول على البطاقة المهنٌة للحرفً المنصوص علٌها فً المادة تحدد تعرٌفة رسم التق :33المادة 
 دج. بالنسبة للحرفٌٌن. 500بـ 1996و المتضمن قانون المالٌة لسنة  1995دٌسمبر سنة  30المإرخ فً 

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

المواد  دج عند إعداد كل رخصة لحمل السبلح لصالح شركات الحراسة و نقل الموال و 5.000ٌحصل حق الطابع بمبلػ : 44المادة 
 الحساسة.
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  2005دٌسمبر  31هـ الموافق لـ 1426ذي القعدة  29مؤرخ فً  05-16قانون رقم 

 .2006المتضمن قانون المالٌة لسنة 
 

، و تتمم و 1998و المتضمن قانون المالٌة لسنة  1997دٌسمبر  31المإرخ فً  97-02من القانون رقم  63م المادة تعدل أحكا : 48المادة 
 ٌلً: تحرر كما

 تإسس تعرٌفة هذا الرسم عن كل شخص و عن كل ٌوم إقامة. :63المادة "
( دٌنارا، من دون أن تتجاوز 30أال تفوق ثبلثٌن )( دٌنارا عن كل شخص و عن كل ٌوم، و 20ٌجب أال تقل تعرٌفة رسم اإلقامة عن عشرٌن )

 ( دٌنارا عن كل عائلة.60ستٌن )
 تحدد تعرٌفة هذا الرسم عن كل شخص و عن كل ٌوم إقامة فً المإسسات المصنفة، على النحو التالً:

 50 ( نجوم.3دج، بالنسبة للفنادق ذات ثبلث ) 

 150 ( نجوم.4دج، بالنسبة للفنادق ذات أربع ) 

 200 ( نجوم.5، بالنسبة للفنادق ذات خمس )دج 
، و تحرر 2000و المتضمن قانون المالٌة لسنة  1999دٌسمبر  23المإرخ فً  11-99من القانون رقم  55تعدل أحكام المادة  : 49المادة 

 كما ٌلً:

 ٌإسس لصاح البلدٌات رسم خاص على رخص العقارات.  -أوال  - - 55 "المادة

 مها، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشهادات المبٌنة أدناه. تخضع عند تسلٌ -ثانٌا  

 رخص البناء،  - 

 رخص تقسٌم األراضً،  - 

 رخصة التهدٌم،  - 

 شهادات المطابقة والتجزئة والعمران.  - 

 رضٌة:قطع األتحدد تعرٌفات الرسم بالنسبة لكل صنؾ من الوثائق المبنٌة أدناه حسب قٌمة البناٌة أو تبعا لعدد ال -ثالثا

 :رخص البناء -1
 :بناٌة ذات استعمال سكنً أو استعمال مزدوج - أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بناٌة ذات استعمال تجاري أو صناعً: - ب
 

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج(

 7.000.000إلى ؼاٌة  -
 10.000.000إلى ؼاٌة  -
 15.000.000 إلى ؼاٌة -
 20.000.000إلى ؼاٌة  -
 25.000.000إلى ؼاٌة  -
 30.000.000إلى ؼاٌة  -
 50.000.000إلى ؼاٌة  -
 70.000.000إلى ؼاٌة  -
 100.000.000إلى ؼاٌة  -
 100.000.000أكثر من -

30.000 
40.000 
45.000 
50.000 
55.000 
60.000 
65.000 
75.000 
80.000 
100.000 

 

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج(

 750.000إلى ؼاٌة  -
 1.000.000إلى ؼاٌة  -
 1.500.000إلى ؼاٌة  -
 2.000.000إلى ؼاٌة  -
 3.000.000إلى ؼاٌة  -
 5.000.000إلى ؼاٌة  -
 7.000.000إلى ؼاٌة  -
 10.000.000إلى ؼاٌة  -
 15.000.000ٌة إلى ؼا -
 20.000.000إلى ؼاٌة  -
 20.000.000أكثر من  -

1.875 
3.125 
5.000 
10.000 
12.500 
20.000 
22.500 
25.000 
27.500 
30.000 
32.500 
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 راضً:رخصة تقسٌم األ -2
 ذات استعمال سكنً: تقسٌم أراضً - أ
 

 التعرٌفة )دج( عدد القطع

 ......................................................10إلى  2من  -
 ....................................................50إلى  11من  -
 ..................................................150إلى  51من  -
 ............…………………………250إلى  151من  -
 ......................................................250أكثر من  -

1.000 

2.250 
3.125 

3.750 
5.000 

 

 :ذات استعمال تجاري أو صناعً تقسٌم أراضً - ب
 

 التعرٌفة )دج( عدد القطع

 .......................................................5إلى  2من  -
 .................................................... 10إلى  6من  -
 ..................................................... 10أكثر من  -

3.750 
6.250 
10.000 

 ة بالهدم.دج للمتر المربع من مساحة التشبث باألرضٌة لكل بناٌة معنٌ 188ٌحدد مبلػ هذا الرسم، عند تسلٌم رخصة الهدم بـ  -رابعا

 ٌحدد مبلػ الرسم، عند تسلٌم شهادة المطابقة، كما ٌؤتً: -خامسا

 بناٌة ذات استعمال سكنً أو استعمال مزدوج: - أ
 

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج(

 750.000إلى ؼاٌة  -
 1.000.000إلى ؼاٌة  -
 1.500.000إلى ؼاٌة  -
 2.000.000إلى ؼاٌة  -
 3.000.000إلى ؼاٌة  -
 5.000.000إلى ؼاٌة  -
 7.000.000إلى ؼاٌة  -
 10.000.000إلى ؼاٌة  -
 15.000.000إلى ؼاٌة  -
 20.000.000إلى ؼاٌة  -
 20.000.000أكثر من  -

625 
1000 
1250 
1875 
2500 
3125 
3750 
4375 
5000 
5625 
6250 

 

 بناٌة ذات استعمال تجاري أو صناعً: - ب
 

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج(

 7.000.000إلى ؼاٌة  -
 10.000.000إلى ؼاٌة  -
 15.000.000إلى ؼاٌة  -
 20.000.000إلى ؼاٌة  -
 25.000.000إلى ؼاٌة  -
 30.000.000إلى ؼاٌة  -
 50.000.000إلى ؼاٌة  -
 70.000.000إلى ؼاٌة  -
 100.000.000إلى ؼاٌة  -
 100.000.000أكثر من  -

4.000 
4.500 
5.000 
5.500 
6.000 
6.500 
7.500 
8.000 
9.000 

10.000 
 

 على رخص العقارات: تعفى من الرسم الخاص -سادسا
ٌات البناٌات التً تنجزها الدولة، والجماعات اإلقلٌمٌة والمإسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري، والجمعٌات ذات المنفعة العمومٌة والجمع -

 ذات الطابع اإلنسانً.
 التنظٌمات السارٌة المفعول. لبناٌات المهددة باالنهٌار والتً ٌقرر تهدٌمها رئٌس المجلس الشعبً البلدي طبقا للقوانٌن وا -

 دج، عند تسلٌم الشهادات المبنٌة أدناه: 875تحدٌد تعرٌفة الرسم بـ  –سابعا 
 شهادة التجزئة،
 شهادة التعمٌر.
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 2007ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  2006دٌسمبر  26هـ الموافق لـ 1427ذي الحجة عام  6مؤرخ فً  24-06قانون رقم 

شكل حق الطابع، ٌطبق على شهادات التؤهٌل و التصنٌؾ المهنٌٌن بالنسبة للمإسسات أو مجموعات المإسسات ٌإسس رسم فً : 57المادة 
 ة.الناشطة فً قطاع البناء و األشؽال العمومٌة والري وشهادة اعتماد المهندسٌن العاملٌن فً القطاع و كذا اعتماد مسٌري األمبلك العقارٌ

 تحدد تعرٌفات الرسم كما ٌؤتً:
 تا التؤهٌل والتصنٌؾ المهنٌٌن بالنسبة للمإسسات ومجموعات المإسسات التً تنشط فً قطاع البناء و الشؽال العمومٌة والري:شهاد -
 

 تعرٌفات )دج( تصنٌف المؤسسات

 الفئة األولى
 الفئة الثانٌة
 الفئة الثالثة

 الفئة الرابعة
 الفئة الخامسة
 الفئة السادسة
 الفئة السابعة
 الفئة الثامنة

 لفئة التاسعةا

5.000 
10.000 
15.000 
20.500 
30.000 
40.500 
50.000 
60.500 
70.000 

 
 شهادة اعتماد المهندسٌن الذٌن ٌنشطون فً قطاع البناء و الشؽال العمومٌة و الري: -

 ؛دج بالنسبة لكل طلب 1.000* 
 بالنسبة لطلبات التجدٌد. دج 2.000 *
 دج. 2.000ب رٌة تحدد تعرٌفة الرسمك العقامبلالمسٌرٌن لؤل اعتمادشهادة  -

 ٌخصص ناتج هذا الرسم لفائدة المٌزانٌة العامة للدولة.
 دج( عند تسلٌم اعتماد ربان سفٌنة. 200رسم بقٌمة مائتً دٌنار )ٌإسس  :58المادة 

 ٌسدد المستفٌد من االعتماد هذا الرسم عند التسلٌم، فً شكل طابع جبائً ذي قٌمة مساوٌة.
 ا الرسم لفائدة مٌزانٌة الدولة.ٌخصص ناتج هذ

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

و  1999دٌسمبر  23الموافق لـ  1420 رمضان عام15المإرخ فً  11-99من القانون رقم  55: تعدل و تتمم أحكام المادة 25المادة 
 31الموافق لـ  1426ذو القعدة عام 29المإرخ فً  16-05من القانون رقم  49لمعدلة بؤحكام المادة ا 2000المتضمن قانون المالٌة لسنة 

 :و تحرر كما ٌلً 2006و المتضمن قانون المالٌة لسنة  2005دٌسمبر 

 ٌإسس لصاح البلدٌات رسم خاص على رخص العقارات.  - I  :55المادة " 

 II - عقارات، الرخص والشهادات المبٌنة أدناه. تخضع عند تسلٌمها، للرسم على رخص ال 
 رخص البناء،  - 
 رخص تقسٌم األراضً،  - 
 رخصة التهدٌم،  - 
 شهادات المطابقة والتجزئة والعمران. - 

III -  .تحدد تعرٌفات الرسم بالنسبة لكل صنؾ من الوثائق المبٌنة أدناه، حسب القٌمة التجارٌة للبناٌة أو حسب عدد الحصص 

    البناء:رخص  -1
 بناٌة ذات استعمال سكنً: - أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قٌمة البناٌة)دج( التعرٌفة)دج(

1875 
3125 
5000 

15000 
17000 
25000 
30000 
36000 
40000 
45000 
50000 

 750 000إلى ؼاٌة   
 1.000 000إلى ؼاٌة   
 1.500 000إلى ؼاٌة   
 2.000 000إلى ؼاٌة   
 3.000 000إلى ؼاٌة   
 5.000 000إلى ؼاٌة   
 7.000 000إلى ؼاٌة   
 10.000 000إلى ؼاٌة   
 15.000 000إلى ؼاٌة   
 20.000 000إلى ؼاٌة   
 20.000 000أكثر من    



 

50 

 

 بناٌة ذات استعمال تجاري أو صناعً: -ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اضً:رخص تقسٌم األر -2
 تقسٌم أراضً ذات استعمال سكنً: - أ
 

 عدد األجزاء التعرٌفة)دج(

2000 

50.000 

70.000 

100.000 

200.000 

 10إلى  2من 

 50الى  11من

 150الى 51من

 250الى 151من

 250أكثر من 
 

 تقسٌم أراضً ذات استعمال تجاري أو صناعً: - ب

 عدد األجزاء التعرٌفة)دج(

6000 

12.000 

30.000 

 5إلى  2من  

 10 الى  6من 

 10أكثر من  
 

VI - األرضٌة لكل بناٌة معنٌة بالهدم.                                                ( من مساحة²دج للمتر المربع)م 300تحدد تعرٌفة الرسم، عند تسلٌم رخصة التهدٌم بـ
 V -      :ًتحدد تعرٌفة الرسم عند تسلٌم شهادة المطابقة، كما ٌل 

 

 ة ذات استعمال سكنً أو استعمال مزدوج:   بناٌ - أ
 

 قٌمة البناٌة)دج( التعرٌفة)دج(

1000 

1500 

1750 

2200 

3000 

3500 

4000 

6000 

8000 

9000 

12000 

 750 000إلى ؼاٌة  

 1.000 000إلى ؼاٌة  

 1.500 000إلى ؼاٌة  

 2.000 000إلى ؼاٌة  

 3.000 000إلى ؼاٌة  

 5.000 000إلى ؼاٌة  

 7.000 000إلى ؼاٌة  

 10.000 000إلى ؼاٌة  

 15.000 000إلى ؼاٌة  

 20.000 000إلى ؼاٌة  

 20.000 000أكثر من  
 
 
 
 
 
 

 قٌمة البناٌة )دج( التعرٌفة)دج(

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

100000 

110000 

120000 

130000 

150000 

 7.000 000إلى ؼاٌة   

 10.000 000إلى ؼاٌة   

 15.000 000إلى ؼاٌة   

 20.000 000إلى ؼاٌة   

 25.000 000إلى ؼاٌة   

 30.000 000إلى ؼاٌة   

 50.000 000   إلى ؼاٌة

 70.000 000إلى ؼاٌة   

 100.000 000إلى ؼاٌة   

 100.000 000أكثر من   
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 بناٌة ذات استعمال تجاري أو صناعً:  -ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV- من طرؾ رئٌس المجلس الشعبً    تهدٌمها ناٌات المهددة باالنهٌار والتً تقررتعفى من الرسم الخاص المطبق على الرخص العقارٌة الب
 البلدي طبقا للقوانٌن واألنظمة السارٌة المفعول 

IIV- - دج ، عند تسلٌم الشهادات التالٌة2000ب تحدٌد تعرٌفة الرسم:  
 شهادة التجزئة. - 
 شهادة التعمٌر". - 

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

: تخضع لدفع حقوق الطابع، الشهادات القنصلٌة المسلمة لصالح المواطنٌن الجزائرٌٌن أو األجانب وكذا وثائق التعرٌؾ والسفر  26المادة 
 خارج.الممنوحة للمواطنٌن الجزائرٌٌن من طرؾ الممثلٌات الدبلوماسٌة والقنصلٌة الجزائرٌة بال

وجب مقرر مشترك بٌن الوزٌر المكلؾ بالمالٌة والوزٌر �ٌتم سنوٌا تحدٌد مقابل القٌمة بالعملة الصعبة المحصلة على كل صنؾ من الوثائق 
 بالشإون الخارجٌة. المكلؾ

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

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

 لسنة  قانون المالٌة  والمتضمن 1999  سنة  دٌسمبر 23  فً  المإرخ  99 - 11  رقم  القانون  من 55  ادةلمأحكام ا  تتمم  36 :  ادةلما
  لسنة  المالٌة  والمتضمن قانون  2005  سنة  دٌسمبر 31  فً  المإرخ  05 - 16  رقم  القانون  من 49  المادة  بؤحكام  لمعدلة، ا2000
  التكمٌلً  المالٌة  والمتضمن قانون 2008  سنة  ٌولٌو  24  فً  المإرخ 08 - 02    رقم  القانون  نم 25   ادة لمبا  المعدلة ،2006

  : ٌؤتً  كما  وتحرر  ،2008 لسنة 

 ٌإسس لصاح البلدٌات رسم خاص على رخص العقارات.  - I  :55المادة  "
 II -  .تخضع عند تسلٌمها، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشهادات المبٌنة أدناه 
 رخص البناء،  - 
 رخص تقسٌم األراضً،  - 
 رخصة التهدٌم،  - 
 شهادات المطابقة والتجزئة والعمران. - 

III - الرسم بالنسبة لكل صنؾ من الوثائق المبٌنة أدناه، حسب القٌمة التجارٌة للبناٌة أو حسب عدد الحصص.  تحدد تعرٌفات 
    رخص البناء: -1
 بناٌة ذات استعمال سكنً: - أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قٌمة البناٌة )دج( التعرٌفة)دج(

6000 
6500 
7500 
8500 
9500 

10500 
11500 
12500 
15000 
20.000 

 7.000 000إلى ؼاٌة   
 10.000 000  إلى ؼاٌة 

 15.000 000إلى ؼاٌة   
 20.000 000إلى ؼاٌة   
 25.000 000إلى ؼاٌة   
 30.000 000إلى ؼاٌة   
 50.000 000إلى ؼاٌة   
 70.000 000إلى ؼاٌة   
 100.000 000إلى ؼاٌة   
 100.000 000أكثر من   

 قٌمة البناٌة)دج( التعرٌفة)دج(

1875 
3125 
5000 

15000 
17000 
25000 
30000 
36000 
40000 
45000 
50000 

 750 000إلى ؼاٌة       
 1.000 000إلى ؼاٌة       
 1.500 000إلى ؼاٌة       
 2.000 000إلى ؼاٌة       
 3.000 000إلى ؼاٌة       
 5.000 000إلى ؼاٌة       
 7.000 000إلى ؼاٌة       
 10.000 000إلى ؼاٌة       
 15.000 000إلى ؼاٌة       
 20.000 000إلى ؼاٌة       
 20.000 000أكثر من       
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 بناٌة ذات استعمال تجاري أو صناعً: - ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 عدد األجزاء التعرٌفة)دج(

2000 

50.000 

70.000 

100.000 

200.000 

 10إلى  2من 

 50الى  11من

 150الى 51من

 250الى 151من

 250أكثر من 

 
 تقسٌم أراضً ذات استعمال تجاري أو صناعً: - ث
 

 عدد األجزاء التعرٌفة)دج(

6000 

12.000 

30.000 

 5إلى  2من  

 10الى  6من 

 10أكثر من  

 
VI - ( من مساحة²دج للمتر المربع)م 300تحدد تعرٌفة الرسم، عند تسلٌم رخصة التهدٌم بـ 

    رضٌة لكل بناٌة معنٌة بالهدم.                                              األ 
V -      :ًتحدد تعرٌفة الرسم عند تسلٌم شهادة المطابقة، كما ٌل 
 
 بناٌة ذات استعمال سكنً أو استعمال مزدوج: - أ

 

 قٌمة البناٌة)دج( التعرٌفة)دج(

1000 
1500 
1750 
2200 
3000 
3500 
4000 
6000 
8000 
9000 
12000 

 750 000إلى ؼاٌة   
 1.000 000إلى ؼاٌة   
 1.500 000إلى ؼاٌة   
 2.000 000إلى ؼاٌة   

 3.000 000  إلى ؼاٌة 
 5.000 000إلى ؼاٌة   
 7.000 000إلى ؼاٌة   
 10.000 000إلى ؼاٌة   
 15.000 000إلى ؼاٌة   
 20.000 000إلى ؼاٌة   
 20.000 000أكثر من   

 

 قٌمة البناٌة )دج( التعرٌفة)دج(

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

100000 

110000 

120000 

130000 

150000 

 7.000 000إلى ؼاٌة   

 10.000 000إلى ؼاٌة   

 15.000 000إلى ؼاٌة   

 20.000 000إلى ؼاٌة   

 25.000 000إلى ؼاٌة   

 30.000 000إلى ؼاٌة   

 50.000 000إلى ؼاٌة   

 70.000 000إلى ؼاٌة   

 100.000 000إلى ؼاٌة   

 100.000 000أكثر من   



 

53 

 

 ذات استعمال تجاري أو صناعً: بناٌة  - ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI-  تعفى من الرسم الخاص المطبق على
الرخص العقارٌة البناٌات المهددة باالنهٌار 

 .لمفعول من طرؾ رئٌس المجلس الشعبً  البلدي طبقا للقوانٌن واألنظمة السارٌة ا  تهدٌمها والتً تقرر
VII-  دج ، عند تسلٌم الشهادات التالٌة2000ب تحدٌد تعرٌفة الرسم:  

 شهادة التجزئة. - 

 شهادة التعمٌر. - 

 VIII-1 -   الذي  2008  سنة ٌولٌو 20  فً  لمإرخا 15-08  رقم القانون  وجببم  المنشؤة بالرخص الخاص  الرسم  تعرٌفات  تحدد  
  :ٌؤتً كما التجارٌة، وقٌمتها  البناٌة استعمال  طبٌعة  حسب ،إنجازها  وإتمام تالبناٌا مطابقة  قواعد  ٌحدد

 : سكنً  استعمال  ذات  بناٌة  -  أ

 ) دج  ( التعرٌفة ) دج  ( البناٌة  قٌمة

  750.000   ؼاٌة    إلى

   1.000.000 ؼاٌة  إلى

   1.500.000 ؼاٌة  إلى

   2.000.000 ؼاٌة  إلى

   3.000.000 ؼاٌة  إلى

  5.000.000 ؼاٌة   إلى

   7.000.000 ؼاٌة  إلى

   10.000.000 ؼاٌة  إلى

   15.000.000 ؼاٌة  إلى

   20.000.000 ؼاٌة  إلى

   20.000.000 من    أكثر

1.875 

3.125 

5.000 

15.000 

17.000 

25.000 

30.000 

36.000 

40.000 

45.000 

50.000 
 

 : وخدماتً  وتجاري ، ًسكن  مزدوج  استعمال  ذات  بناٌة  -  ب

 ) دج  ( التعرٌفة ) دج  ( البناٌة  قٌمة

 750.000   ؼاٌة   إلى

   1.000.000 ؼاٌة  إلى

   1.500.000 ؼاٌة  إلى

   2.000.000 ؼاٌة  إلى

   3.000.000 ؼاٌة  إلى

  5.000.000 ؼاٌة  إلى

   7.000.000 ؼاٌة  إلى

   10.000.000 ؼاٌة  إلى

   15.000.000 ؼاٌة  إلى

   20.000.000 ؼاٌة  إلى

  20.000.000 من  أكثر

2.000 

3.400 

5.500 

16.000 

19.000 

28.000 

34.000 

40.000 

45.000 

51.000 

60.000 

 قٌمة البناٌة )دج( التعرٌفة)دج(

6000 

6500 

7500 

8500 

9500 

10500 

11500 

12500 

15000 

20.000 

 7.000 000إلى ؼاٌة   

 10.000 000إلى ؼاٌة   

 15.000 000إلى ؼاٌة   

 20.000 000إلى ؼاٌة   

 25.000 000إلى ؼاٌة   

 30.000 000إلى ؼاٌة   

 50.000 000   إلى ؼاٌة

 70.000 000إلى ؼاٌة   

 100.000 000إلى ؼاٌة   

 100.000 000أكثر من   
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  : وفالحً  حرفً  استعمال  ذات  بناٌة -ج  

 )دج  ( التعرٌفة )  دج  ( البناٌة  قٌمة

 750.000   ؼاٌة  إلى
   1.000.000 ؼاٌة  إلى
   1.500.000 ؼاٌة  إلى
   2.000.000 ؼاٌة  إلى
   3.000.000 ؼاٌة  إلى
  5.000.000 ؼاٌة  إلى
   7.000.000 ؼاٌة  إلى
   10.000.000 ؼاٌة  إلى
   15.000.000 ؼاٌة  إلى
   20.000.000 ؼاٌة  إلى

  20.000.000 من  أكثر

1.875 
3.125 
5.000 
15.000 
17.000 
25.000 
30.000 
36.000 
40.000 
45.000 
50.000 

  : صناعً  استعمال  ذات  بناٌة  -  د

 )دج  ( التعرٌفة )  دج  ( البناٌة  قٌمة

   7.000.000 ؼاٌة  إلى
   10.000.000 ؼاٌة  إلى
   15.000.000 ؼاٌة  إلى
   20.000.000 ؼاٌة  إلى
   25.000.000 ؼاٌة  إلى
   30.000.000 ؼاٌة  إلى
   50.000.000 ؼاٌة  إلى
 70.000.000  ؼاٌة  إلى
 100.000.000 ؼاٌة   إلى

  100.000.000 من  أكثر

50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 

100.000 
110.000 
120.000 
130.000 
150.000 

  سنة  ٌولٌو  20    فً  المإرخ  08 - 15  رقم  القانون  وجببم المنشؤة  المطابقة  شهادة  تسلٌم  عند  ،  الرسم  تعرٌفة  تحدد 2 - 
  : ٌؤتً  كما التجارٌة، وقٌمتها  البناٌة  استعمال  طبٌعة  حسب ،إنجازها  وإتمام  البناٌات  مطابقة  قواعد  ٌحدد  الذي 2008

  :مزدوج استعمال أو سكنً استعمال ذات ٌةبنا -أ
 

 )دج  ( التعرٌفة ) دج  ( البناٌة  قٌمة

 750.000   ؼاٌة  إلى
   1.000.000 ؼاٌة  إلى
   1.500.000 ٌةؼا  إلى
   2.000.000 ؼاٌة  إلى
   3.000.000 ؼاٌة  إلى
  5.000.000 ؼاٌة  إلى
   7.000.000 ؼاٌة  إلى
   10.000.000 ؼاٌة  إلى
   15.000.000 ؼاٌة  إلى
   20.000.000 ؼاٌة  إلى

  20.000.000 من  أكثر

1.000 
1.500 
1.750 
2.200 
3.000 
3.500 
4.000 
6.000 
8.000 
9.000 

12.000 

  : وصناعً  تجاري  استعمال  ذات  بناٌة  -  ب

 )دج  ( التعرٌفة )  دج  ( البناٌة  قٌمة

   7.000.000 ؼاٌة  إلى
   10.000.000 ؼاٌة  إلى
   15.000.000 ؼاٌة  إلى
   20.000.000 ؼاٌة  إلى
   25.000.000 ؼاٌة  إلى
   30.000.000 ؼاٌة  إلى
   50.000.000 ؼاٌة  إلى
   70.000.000 ةؼاٌ  إلى
 100.000.000 ؼاٌة  إلى

  100.000.000 من  أكثر

6.000 
6.500 
7.500 
8.500 
9.500 

10.500 
11.500 
12.500 
15.000 
20.000 
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 . المنتوج  قٌمة  من %  3 بـ  تحدد  الخاصة  النسخة  عن  إتاوة  لدفع  الخطً  االستنساخ  أجهزة  ومنتجو  مستوردو  ٌخضع 47 :  المادة

 . أصحاب الحقوق  على  وتوزٌعها  اإلتاوة  هذه  بتحصٌل  اورةلمجا  والحقوق  المإلؾ  لحقوق  الوطنً  الدٌوان  لّؾٌك
 . التنظٌم  طرٌق  عن  وتوزٌعها  اإلتاوة  هذه  تحصٌل  كٌفٌات  تحدد

 
 2002    دٌسمبر سنة 24   الموافق 1423 عام شوال 20 فً المإرخ 02 - 11 رقم القانون من 99    المادة أحكام تعدل 49 :المادة

 25 الموافق 1426 عام جمادى الثانٌة 18 فً المإرخ 05 - 05 رقم األمر من 19 بالمادة المعدلة ،2003لسنة  المالٌة قانون والمتضمن
  :ٌؤتً كما وتحرر 2005 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون والمتضمن 2005 سنة ٌولٌو

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

 . المقتطعة  المٌاه  من  مكعب  متر  كل  عن )  جد  (25  دٌنارا  وعشرٌن  بخمسة 
  : ٌؤتً  كما  اإلتاوة  ناتج ٌخصص

 الدولة، مٌزانٌة لفائدة %4 -  
 ،" للمٌاه  الوطنً  الصندوق  " عنوانه  الذي  079 - 302  رقم الخاص التخصٌص  حساب  لفائدة  %44 -  

 .بالتحصٌل  المكلفة  الوكالة  لفائدة  %12 -  

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

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

 2010لسنة  قانون المالٌة التكمٌلً  و المتضمن 2010غشت  26المؤرخ فً  10-01أمر رقم 

 مٌزانٌة فً سنوات والمذكورة  (5 )خمس  عن عمرها ٌقل التً خ(.)س الخاصة صنؾ السٌارات فً المسجلة السٌارات تخضع :26المادة 
 من طرؾ الجبائٌة المالٌة السنة خبلل أشهر (3 ) ثبلثة تفوق تساوي أو مجمعة فترة خبلل الشركات هذه نفس طرؾ المإجرة من أو الشركات
 ٌؤتً: كما مبلؽه ٌحددسنوي  رسم إلى الجزائر فً المقٌمة الشركات

 الرسمتعرٌفة   االقتناء عند السٌارة قٌمة

 دج  300.000 دج 5.000.000 و دج 2.500.000 بٌن ما

 دج  500.000 دج 5.000.000 من أكثر

 العملٌات هذه توافق اعندم الجمهور النقل لفائدة بخدمة القٌام أو التؤجٌر أو للبٌع إما الموجهة حصرٌا السٌارات على الرسم ٌطبق ال أنه، ؼٌر
 .المالكة للشركة النشاط العادي

 .الضرٌبة إعداد عند الرسم ٌخصم ال

 .الشركات أرباح على تصفٌة الضرٌبة رصٌد تسدٌد الرسم بمناسبة ٌدفع

 2015لسنة  و المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً 2015جوٌلٌة  23المؤرخ فً  01-15أمر رقم 

 
 1995، لسنة المالٌة والمتضمن قانون 1994 سنة  دٌسمبر 31  فً المإرخ 94-03 رقم القانون من 73 ادةالم أحكام تعدل 39 : المادة

  : ٌؤتً  كما وتحرر
 المحاكم، لدى  والمحلفة البٌطرٌة المفوضة المصالح  تقدمها  التً الرسمٌة الشهادات والرخص إلؽاء أو تسلٌم  على ٌترتب 73 : المادة"

 . دج  1.000 ائً قٌمتهجب  طابع  رسم تحصٌل
 العامة للدولة". للمٌزانٌة الرسم هذا ناتج وٌخصص

 
 2016دٌسمبر سنة  28الموافق  1438ربٌع األول عام  28مؤرخ فً  14-16قانون رقم 

2017ٌتضمن قانون المالٌة لسنة    

إلدارة الجبائٌة استمارة التصرٌح الممكن تسلٌمها إلكترونٌا تستبدل عبارة " تقدم اإلدارة الجبائٌة استمارة التصرٌح" بعبارة " تقدم ا :67المادة  

 " فً المواد ذات الصلة فً مختلؾ القوانٌن الجبائٌة .

المتضمن  1999دٌسمبر سنة  23الموافق  1420رمضان عام  15المإرخ فً  11-99من القانون رقم  55تعدل أحكام المادة  :75المادة 
 31الموافق  1426ذو القعدة عام  29المإرخ فً  16-05من القانون رقم  49بموجب أحكام المادة  ، المعدلة2000قانون المالٌة لسنة 

رجب  24المإرخ فً  02-08من األمر رقم   25، المعدلة بموجب أحكام المادة 2006، المتضمن قانون المالٌة لسنة 2005دٌسمبر سنة 
 ، وتحرر كما ٌؤتً:2008مالٌة التكمٌلً لسنة ، المتضمن قانون ال2008ٌولٌو سنة  27الموافق  1429عام 

 ٌإسس لصاح البلدٌات رسم خاص على رخص العقارات.  - I  :55المادة " 
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 II -  .تخضع عند تسلٌمها، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشهادات المبٌنة أدناه 
 رخص البناء،  - 
 رخص تقسٌم األراضً،  - 
 رخصة التهدٌم،  - 
 طابقة والتجزئة والعمران.شهادات الم - 

-III:تحدد تعرٌفات الرسم بالنسبة لكل صنؾ من الوثائق المبٌنة أدناه حسب القٌمة التجارٌة للبناٌة أو حسب عدد الحصص 
 . رخص البناء:1

 أ. بناٌات ذات استعمال سكنً:

 

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج(

 3.000 750.000  إلى ؼاٌة

 5.000    1.000.000    إلى ؼاٌة

 7.500 1.500.000إلى ؼاٌة  

 22.500   2.000.000إلى ؼاٌة

 25.500   3.000.000إلى ؼاٌة

 37.500   5.000.000إلى ؼاٌة

 45.000   7.000.000 إلى ؼاٌة

 54.000   10.000.000                 إلى ؼاٌة

 60.000   15.000.000          إلى ؼاٌة

 67.500  20.000.000إلى ؼاٌة

 75.000   20.000.000ما ٌفوق

 

 بناٌات ذات استعمال تجاري أو صناعً: . أ

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج(

 75.000   7.000.000  إلى ؼاٌة 

 90.000                    10.000.000  إلى ؼاٌة

 105.000   15.000.000         إلى ؼاٌة

 120.000          20.000.000إلى ؼاٌة

 135.000  25.000.000إلى ؼاٌة

 150.000  30.000.000إلى ؼاٌة

 165.000   50.000.000إلى ؼاٌة

 180.000   70.000.000إلى ؼاٌة

 195.000   100.000.000إلى ؼاٌة

 225.000   100.000.000 ما ٌفوق

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 تقسٌم أراضً ذات استعمال تجاري أو صناعً: -ب 
 
 
 
 
 

 

 األجزاءعدد  التعرٌفة)دج(

2000 
50.000 
70.000 
100.000 
200.000 

 10إلى  2من 
 50الى  11من
 150الى 51من
 250الى 151من

 250أكثر من 

 عدد األجزاء التعرٌفة)دج(

6000 
12.000 
30.000 

 5إلى  2من  
 10الى  6من 
 10أكثر من  



 

57 

 

VI -  ( من مساحة²دج للمتر المربع)م 300تعرٌفة الرسم، عند تسلٌم رخصة التهدٌم بـتحدد 
    األرضٌة لكل بناٌة معنٌة بالهدم.                                            

  - Vٌؤتً  كما شهادة المطابقة،  تسلٌم  عند  الرسم  تعرٌفة  تحدد       :  
 استعمال مزدوج:  أو  سكنً  استعمال  ذات  بناٌات  - أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  صناعً:   أو  تجاري  استعمال  ذات  بناٌات  -  ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- من طرؾ رئٌس المجلس الشعبً    تهدٌمها تعفى من الرسم الخاص المطبق على الرخص العقارٌة البناٌات المهددة باالنهٌار والتً تقرر
 البلدي طبقا للقوانٌن واألنظمة السارٌة المفعول .

VII-  دج ، عند تسلٌم الشهادات التالٌة2000ب تحدٌد تعرٌفة الرسم:  
 هادة التجزئة.ش  - 
 شهادة التعمٌر. - 

 VIII-1 -   الذي  2008  سنة ٌولٌو 20  فً  المإرخ 15-08رقم   القانون  بموجب  المنشؤة بالرخص الخاص  الرسم  تعرٌفات  تحدد  
  :ٌؤتً كما التجارٌة، وقٌمتها  استعمال البناٌة  طبٌعة  حسب إنجازها،  البناٌات وإتمام مطابقة  قواعد  ٌحدد

 : سكنً  استعمال  ذات  بناٌة  -  أ

 ) دج  ( التعرٌفة ) دج  ( البناٌة  قٌمة

  750.000   ؼاٌة    إلى
   1.000.000 ؼاٌة  إلى
   1.500.000 ؼاٌة  إلى
   2.000.000 ؼاٌة  إلى
   3.000.000 ؼاٌة  إلى
  5.000.000 ؼاٌة   إلى
   7.000.000 ؼاٌة  إلى
   10.000.000 ؼاٌة  إلى
   15.000.000 ؼاٌة  إلى
   20.000.000 ؼاٌة  إلى

   20.000.000 من    أكثر

1.875 
3.125 
5.000 

15.000 
17.000 
25.000 
30.000 
36.000 
40.000 
45.000 
50.000 

 

 دج(  (  التعرٌفة ) دج  (  البناٌة  قٌمة

 1.500  750.000 ؼاٌة  إلى

 2.250  1.000.000 ؼاٌة  إلى

 2.650  1.500.000 ؼاٌة  إلى

 3.300  2.000.000 ؼاٌة  إلى

 4.500   3.000.000 ؼاٌة  إلى

 5.250  5.000.000 ؼاٌة  إلى

 6.000  7.000.000 ؼاٌة  إلى

 9.000  10.000.000 ؼاٌة  إلى

 12.000  15.000.000 ؼاٌة  إلى

 13.500  20.000.000 ؼاٌة  إلى

 18.000 20.000.000 ما ٌفوق  

 دج(  (  التعرٌفة دج(  (  البناٌة  قٌمة

 9.000  7.000.000ؼاٌة   إلى

 9.750 10.000.000 ٌةؼا  إلى

 11.250 15.000.000 ؼاٌة  إلى

 12.750 20.000.000 ؼاٌة  إلى

 14.250   25.000.000 ؼاٌة  إلى

 15.250  30.000.000 ؼاٌة  إلى

 17.250  50.000.000 ؼاٌة  إلى

 18.750  70.000.000 ؼاٌة  إلى

 22.500  100.000.000 ؼاٌة  إلى

 30.000 100.000.000 ما ٌفوق 
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 : وخدماتً  وتجاري ، سكنً  مزدوج  استعمال  ذات  بناٌة  -  ب
 

 ) دج  ( التعرٌفة ) دج  ( البناٌة  قٌمة

 750.000   ؼاٌة   إلى
   1.000.000 ؼاٌة  إلى
   1.500.000 ؼاٌة  إلى
   2.000.000 ؼاٌة  إلى
   3.000.000 ؼاٌة  إلى
  5.000.000 ؼاٌة  إلى
   7.000.000 ؼاٌة  إلى
   10.000.000 ؼاٌة  إلى
   15.000.000 ؼاٌة  إلى
   20.000.000 ؼاٌة  إلى

  20.000.000 من  أكثر

2.000 
3.400 
5.500 
16.000 
19.000 
28.000 
34.000 
40.000 
45.000 
51.000 
60.000 

  : وفالحً  حرفً  استعمال  ذات  بناٌة -ج 

 )دج  ( التعرٌفة )  دج  ( البناٌة  قٌمة

 750.000   ؼاٌة  إلى
   1.000.000 ؼاٌة  إلى
   1.500.000 ؼاٌة  إلى
   2.000.000 ؼاٌة  إلى
   3.000.000 ؼاٌة  إلى
  5.000.000 ؼاٌة  إلى
   7.000.000 ؼاٌة  إلى
   10.000.000 ؼاٌة  إلى
   15.000.000 ؼاٌة  إلى
   20.000.000 ؼاٌة  إلى

  20.000.000 من  أكثر

1.875 
3.125 
5.000 

15.000 
17.000 
25.000 
30.000 
36.000 
40.000 
45.000 
50.000 

  : صناعً  استعمال  ذات  بناٌة  -  د

 )دج  ( التعرٌفة )  دج  ( البناٌة  قٌمة

   7.000.000 ؼاٌة  إلى
   10.000.000 ؼاٌة  إلى
   15.000.000 ؼاٌة  إلى
   20.000.000 ؼاٌة  إلى
   25.000.000 ؼاٌة  إلى
   30.000.000 ؼاٌة  إلى
   50.000.000 ؼاٌة  إلى
 70.000.000 ؼاٌة   إلى
 100.000.000 ؼاٌة   إلى

  100.000.000 من  أكثر

50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 

100.000 
110.000 
120.000 
130.000 
150.000 

  سنة  ٌولٌو  20    فً  المإرخ  08 - 15  رقم  القانون  المنشؤة بموجب  المطابقة  شهادة  تسلٌم  عند  ،  الرسم  تعرٌفة  تحدد 2 - 
  : ٌؤتً  كما التجارٌة، وقٌمتها  البناٌة  مالاستع  طبٌعة  حسب إنجازها،  وإتمام  البناٌات  مطابقة  قواعد  ٌحدد  الذي 2008

  :مزدوج استعمال أو سكنً استعمال ذات بناٌة -أ

 )دج  ( التعرٌفة ) دج  ( البناٌة  قٌمة

 750.000   ؼاٌة  إلى
   1.000.000 ؼاٌة  إلى
   1.500.000 ؼاٌة  إلى
   2.000.000 ؼاٌة  إلى
   3.000.000 ؼاٌة  إلى
  5.000.000 ؼاٌة  إلى
   7.000.000 ؼاٌة  إلى
   10.000.000 ؼاٌة  إلى
   15.000.000 ؼاٌة  إلى

1.000 
1.500 
1.750 
2.200 
3.000 
3.500 
4.000 
6.000 
8.000 
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   20.000.000 ؼاٌة  إلى
  20.000.000 من  أكثر

9.000 
12.000 

  : وصناعً  تجاري  استعمال  ذات  بناٌة  -  ب

 )دج  ( ةالتعرٌف )  دج  ( البناٌة  قٌمة

   7.000.000 ؼاٌة  إلى
   10.000.000 ؼاٌة  إلى
   15.000.000 ؼاٌة  إلى
   20.000.000 ؼاٌة  إلى
   25.000.000 ؼاٌة  إلى
   30.000.000 ؼاٌة  إلى
   50.000.000 ؼاٌة  إلى
   70.000.000 ؼاٌة  إلى
 100.000.000 ؼاٌة  إلى

  100.000.000 من  أكثر

6.000 
6.500 
7.500 
8.500 
9.500 
10.500 
11.500 
12.500 
15.000 
20.000 

 
 2018 لسنة  المالٌة ، ٌتضمن قانون 2017سنة دٌسمبر 27 الموافق 1439 عام الثانً ربٌع8 فً  مؤرخ 11-17 رقم  قانون

 ،2000 لسنة المالٌة ونوالمتضمن قان 9991 سنة دٌسمبر32 فً المـإرخ11-99 رقـم القانون من 55 المادة أحكام وتتمم  تعدل :77 المادة
 :ٌؤتً كما  وتحرر

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

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

 البنـاء، رخص–

 التجزئة، رخص–

 الهدم، رخص–

  المطابقة، شهادة–

 التقسٌم، شهادة–

 التعمٌر، شهادة–

 .االستؽبلل قابلٌة شهادة–

 .جزاءألا عدد حسب أو التجارٌة للبناٌة القٌمة أو المساحة المبنٌة حسب أدناه، المبٌنة الوثائق من صنؾ لكل الرسم هذا مبالػ تحدد -ثالثا

 : البنـاء رخـصة -1
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2عرٌفة )دج/ مالت (2المساحة المبنٌة )م النوع

 
 

 بناٌات ذات استعمال سكنً

 150 200ؼاٌة  إلى

 300 500 ؼاٌة إلى

 200  1.000ؼاٌة  إلى

 100 5.000  ؼاٌة إلى

 70 10.000ؼاٌة  إلى

 40 1 0.000من   ٌفوق ما

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

 

 

 بناٌات فً إطار الترقٌة العقارٌة

 650 200ؼاٌة  ىإل

 400 500 ؼاٌة إلى

 250  1.000ؼاٌة  إلى

 150 5.000  ؼاٌة إلى

 90 10.000ؼاٌة  إلى

 50 1 0.000من   ٌفوق ما
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 رخصة التجزئة:  -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسطح مساحات مجموع(المبنٌة  للمساحة المربع للمتر دج 300  بـ الهدم رخصة تسلٌم عند الرسم، هذا مبلػ ٌحدد: الهدم رخصة -3
  .للبناٌة رضٌة( ألا

 : المطابقة شهادة  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج( النوع

 
 
 

 بناٌات ذات استعمال  تجاري أو صناعً
 
 

 100.000 7.000.000ؼاٌة  إلى

 120.000 10.000.000 ؼاٌة إلى

 140.000  15.000.000ؼاٌة  إلى

 160.000 20.000.000  ؼاٌة إلى

 180.000 25.000.000ؼاٌة  إلى

 200.000 30.000.000ؼاٌة   إلى

 220.000 50.000.000ؼاٌة   إلى

 240.000 70.000.000ؼاٌة   إلى

 260.000 100.000.000ؼاٌة   إلى

 300.000 100.000.000ما ٌفوق 

 النوع
 التعرٌفة )دج( العدد 

 

 

 تجزئة ذات استعمال سكنً

 3.000 قطع 10إلى  2من 

 75.000 قطعة 50 إلى 11 من

 105.000 قطعة 150 إلى 51من

 150.000 قطعة 250إلى  511من

 300.000 قطعة 250  ٌفوق ما

 

 تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعً

 9.000 قطع 5 إلى2 من 

 18.000 قطع 01إلى 6 من 

 45.000 قطع 01 ٌفوق ما

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

 

 

 بناٌات ذات استعمال سكنً

 75 200ؼاٌة  إلى

 45 500 ؼاٌة إلى

 30  1.000ؼاٌة  إلى

 15 5.000  ؼاٌة إلى

 10 10.000ؼاٌة  إلى

 05 1 0.000من   ٌفوق ما

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

 
 

 ةبناٌات فً إطار الترقٌة العقارٌ

 100 200ؼاٌة  إلى

 60 500 ؼاٌة إلى

 40  1.000ؼاٌة  إلى

 25 5.000  ؼاٌة إلى

 15 10.000ؼاٌة  إلى

 10 1 0.000من   ٌفوق ما
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 : التقسٌم شهادة -5
 .دج000.3 بـ التجزئة شهادة تسلٌم عند الرسم، هذا مبلػ ٌحدد

 : التعمٌر شهادة -6

 .دج000.3 بـ التعمٌر شهادة تسلٌم عند الرسم، مبلػ هذا ٌحدد
 : ستغاللالا قابلٌة شهادة -7

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 للقوانٌن طبقا  البلدي الشعبً رئٌس المجلس تهدٌمها ٌقرر والتً نهٌارالبا المهددة البناٌات التعمٌر ودعلى عق الخاص الرسم من تعفى  -رابعا
 .”المفعول السارٌة والتنظٌمات

 0002 المالٌة لسنة قانون والمتضمن  1999  سنة دٌسمبر 23 فً المإرخ11-99 رقم القانون من 65أحكام المادة  تعدل :78  المادة
 : تًٌؤ وتحرر  كما

ٌنشؤ لفائدة البلدٌات، على اإلعبلنات والصفائح المهنٌة باستثناء تلك المتعلقة بالدولة والجماعات اإلقلٌمٌة والحاملة للطابع  – أوال :56المادة “
 اإلنسانً ، رسم خاص على اإلعبلنات والصفائح المهنٌة.

 ٌإسس الرسم على :  -ثانٌا

 عة  والمخطوطة بالٌد،اإلعبلنات على األوراق العدٌة ، المطبو -
اإلعبلنات التً تعرضت إلى تجهٌز ما قصد إطالة بقائها ، سواء تم تحوٌل هطا الورق وتهٌئته، أو كانت هذه اإلعبلنات مؽطاة بزجاج، أو   -

 مادة أخرى ، أو تم إلصاقها، قبل وضعها على قماش أو قطع معدنٌة ومسماة "إعبلنات على ورق مجهزة ومحمٌة".
 
المدهونة ، أو بصفة عامة ، المعلقة فً مكان عمومً ، حتى ولو كانت ؼٌر موجودة على بناٌة وال على جدار أي بعبارة  أخرى اإلعبلنات  -

 اإلعبلنات األخرى ؼٌر تلك المطبوعة أو المخطوطة على الورق،
ركٌزة ما لجعل اإلعبلن مرئٌا فً  اإلعبلنات المضٌئة المكونة من مجموعة حروؾ أو إشارات موضوعة بصفة خاصة فوق هٌكل المبنى أو -

 النهار أو اللٌل،
 الصفائح المهنٌة ، من كل المواد ، مخصصة للتعرٌؾ بالنشاط  بالٌد. -

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

 

 

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج( النوع

 
 
 

 بناٌات ذات استعمال  تجاري أو صناعً
 
 

 12.000 7.000.000ؼاٌة  إلى

 13.000 10.000.000 ؼاٌة إلى

 15.000  15.000.000ؼاٌة  إلى

 17.000 20.000.000  ؼاٌة إلى

 19.000 25.000.000ؼاٌة  إلى

 21.000 30.000.000ؼاٌة   إلى

 23.000 50.000.000ؼاٌة   إلى

 25.000 70.000.000ؼاٌة   إلى

 30.000 100.000.000ؼاٌة   إلى

 40.000 100.000.000ما ٌفوق 

 (2التعرٌفة )دج/م العدد  النوع

 
 

 تجزئة ذات استعمال سكنً

 500 قطع 10إلى  2من 

 10.000 قطعة 50 إلى 11 من

 15.000 قطعة 150 إلى 51من

 20.000 قطعة 250إلى  511من

 45.000 قطعة 250  ٌفوق ما

 
 تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعً

 1.500 قطع 5 إلى2 من 

 2.500 قطع 01إلى 6 من 

 6.500 قطع 01 ٌفوق ما
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 المبلغ )دج( تعٌٌن اإلعالنات 

 عادي ، مطبوعة أو  مخطوطة بالٌد: اإلعالنات على الورق ال -1
 ( متر مربع؛1الحجم ٌقل أو ٌساوي واحد ) -
 ( متر مربع؛1أكبر من واحد ) -
 اإلعالنات على ورق  مجهزة أو محمٌة -2
 ( متر مربع؛1الحجم  ٌقل أو ٌساوي واحد ) -
 ( متر مربع.1الحجم أكبر من واحد ) -

 
200 
300 
 

400 
800 

 

 : أدناه موضحـة هً كما عبلن،إلا حجم وحسب السنوٌة اتالفتر حسب الرسم مبلػ ٌحدد -رابعا

 المبلغ )دج( تعٌٌن اإلعالنات  والصفائح المهنٌة

 إعالنات  مدهونة -1
 ( متر مربع؛1الحجم ٌقل أو ٌساوي واحد ) -
 ( متر مربع؛1حجم أكبر من واحد ) -
 اإلعالنات مضاءة  -2
 حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع؛ -
 صفائح مهنٌة -3
 ( متر مربع؛1/2تقل أو تساوي نصؾ )مساحة   -
 ( متر مربع.1/2مساحتها أكبر من نصؾ ) -

 
1.000 
1.500 

 
2.000 

 
5.000 
7.500 

 

ٌسدد الرسم الخاص على اإلعبلنات فوق الورق العادي ، المطبوعة أو المخطوطة بالٌد ، وإعبلنات على الورق المجهزة أو المحمٌة   -خامسا 
 لقابض البلدي،قبل اإلعبلن ، بقسٌمة إلى ا

 تكون مماثلة بالنسبة لمبلػ الرسم المفروض على اإلعبلنات على الورق المجهزة أو المحمٌة ، اإلعبلنات على الورق العادي ، المطبوعة أو
 المخطوطة بالٌد، الموضوعة سواء فً مكان عمومً مؽطى أو داخل سٌارة، مهما كانت خدمة النقل العمومً.

 ات المدهونة فً الشهر الذي تبدأ فٌه كل فترة سنوٌة. ٌسدد الرسم على اإلعبلن

 ( ٌوما ابتداء من ٌوم تشؽٌلها بالنسبة لبلستحقاقات السنوٌة.60ٌدفع الرسم مسبقا، فً أجل ستٌن )

 و تتمثل المساحة الخاضعة للضرٌبة فً مساحة مستطٌل تمر أضبلعه على النقاط القصوى بشكل إعبلن.

 ( متمٌزٌن.02إعبلن ٌتضمن أكثر من إعبلنٌن ) و ٌضاعؾ الرسم بالنسبة لكل

 تكون مماثلة لئلعبلنات المضٌئة بالنسبة لتطبٌق الرسم: -سادسا

 اإلعبلنات التجارٌة المضٌئة و البلفتات التً تتوفر فٌها الممٌزات النوعٌة اإلعبلنات المضٌئة كما هً محددة أعبله.  -1

 بلفتات المضٌئة لٌبل بواسطة جهاز خاص.اإلعبلنات على الورق، اإلعبلنات المدهونة و ال -2

 ٌإسس الرسم تحت اسم الفاعل بالنسبة إلى: -سابعا

 اإلعبلنات فً الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة بالٌد؛ -

 اإلعبلنات من الورق، المجهزة أو المحمٌة؛ -

اإلعبلنات ؼٌر معنٌٌن من طرؾ النص المطبوع  تحت اسم الطابع بالنسبة للمنشورات الخارجٌة من آالت الطباعة عندما ٌكون أصحاب هذه -
 أو عندما ٌعٌن النص مجموعات وجماعات من ؼٌر الجماعات اإلقلٌمٌة والمطبوعات ذات الطابع اإلنسانً؛

 تحت اسم الناشر بسبب وضع إعبلنات فً مكان عمومً مؽطى. -

ع، بالمكان العمومً المؽطى سواء باسم مسٌر أو إداري ٌعتبر كناشر من أجل تطبٌق هذا النص كل شخص له حرٌة التصرؾ أو حق االنتفا
 أو مستؤجر أو متنازل.

 تحت اسم من فً فائدته وضع اإلعبلن أو مقاول للنشر بالنسبة: -

 لئلعبلنات المدهونة؛ 

 .لئلعبلنات المضٌئة 

 5.000من  لؽرامة أو المحمٌة، ةالمجهز عبلناتإلو ا بالٌد المخطوطة أو طبوعةملا العادي، الورق على عبلناتإلا أصحاب ٌتعرض -ثامنا

 .مسبقا للرسم خاضعة تكون أن دون موضوعة نسخة كل  عن دج 25.000  ىلا دج
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 وتطبق أٌضا هذه الؽرامة على أصحاب اإلعبلنات عن كل مخالفة ألحكام المقطع الخامس أعبله، وكذا أحكام الفقرة األولى من هذا المقطع. 

 مقطع الخامس بواسطة محاضر ٌعدها إما أعوان مصالح قباضة البلدٌة وإما أعوان قوات األمنتعاٌن المخالفات ألحكام ال -تاسعا  

من  439تمزق اإلعبلنات المهربة من الرسم الخاص، فضبل عن ذلك تطبق على ملصقً اإلعبلنات العقوبات المحددة بموجب المادة  -عاشرا  
 قانون العقوبات

 بع اإلعبلن المخالؾ وصاحب اإلعبلن، بالؽرامة المقررة فً المقطع الثامن أعبله. ٌعاقب، بصفة تضامنٌة، طا -حادي عشرا  

وفضبل عن ذلك، ٌتابع دفع الرسم والعقوبات بصفة تضامنٌة بالنسبة لئلعبلنات المدهونة، ضد األشخاص الذٌن تم لصق اإلعبلن فً فائدتهم  
 ومقاول النشر. 

 من أحكام المقطع الخامس أعبله، بؽرامة مساوٌة لمبلػ الرسم.  3ٌعاقب على كل مخالفة للفقرة  -ثانً عشرا  

من  2من المقطع الثانً وكذا اإلعبلنات المنصوص علٌها فً الفقرة  3و 2و  1ٌطبق على اإلعبلنات المذكورة فً الفقرات  -ثالث عشرا  
 ( إعبلنات متمٌزة. "5المقطع الخامس ضعؾ مبلػ الرسم المطابق لحجمها، إذا احتوت على أكثر من خمسة )

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

 35إلى   28و 27و 52و 22و 02و71و51إلى11 للفصول التابعة والعضوٌة الكٌمٌائٌة المواد والرسوم، الحقوق من تعفى :93المادة “
 لصنع األدوٌة والموجهة نٌةالالصناعات الصٌد طرؾ من المستوردة جمركٌة،ال التعرٌفة من 96و 83و 76و07و 84و 40إلى  38و

 .به المعمول التشرٌع بموجب علٌه منصوص هو كما الطبٌة والمستلزمات 

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

 . 2019سنةٌتضّمن قانون المالٌة ل ،2018دٌسمبر سنة  27مؤرخ فً  18-18قانون رقم 

 
والمتضمن قانون المالٌة لسنة  1999دٌسمبر سنة  23المـإرخ فً  11-99من القانون رقـم  55تعدل وتتمم أحكام المادة  : 51المادة 

 ، المعدلة والمتممة، وتحرر كما ٌؤتً :2000

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

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

 البنـاء، رخص–

 التجزئة، رخص–

 الهدم، رخص–

  المطابقة، شهادة–

 التقسٌم، شهادة–

 التعمٌر، شهادة–

 .االستؽبلل قابلٌة شهادة–

 .جزاءألا عدد حسب أو التجارٌة للبناٌة القٌمة أو المساحة المبنٌة حسب أدناه، المبٌنة ثائقالو من صنؾ لكل الرسم هذا مبالػ تحدد -ثالثا

 : البنـاء رخـصة -1
 

 

 

 

 

 

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

 
 

 بناٌات ذات استعمال سكنً

 150 200ؼاٌة  إلى

 300 500 ؼاٌة إلى

 200  1.000ؼاٌة  إلى

 100 5.000  ؼاٌة إلى

 70 10.000ؼاٌة  إلى

 40 1 0.000من   ٌفوق ما
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 رخصة التجزئة:  -2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسطح مساحات مجموع(المبنٌة  للمساحة المربع للمتر دج 300  بـ الهدم خصةر تسلٌم عند الرسم، هذا مبلػ ٌحدد: الهدم رخصة -3
  .للبناٌة رضٌة( ألا

 : المطابقة شهادة  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 بناٌات فً إطار الترقٌة العقارٌة

 650 200ؼاٌة  إلى

 400 500 ؼاٌة إلى

 250  1.000ؼاٌة  إلى

 150 5.000  ؼاٌة إلى

 90 10.000ؼاٌة  إلى

 50 1 0.000من   ٌفوق ما

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج( النوع

 
 
 

 بناٌات ذات استعمال  تجاري أو صناعً
 
 

 100.000 7.000.000ؼاٌة  إلى

 120.000 10.000.000 ؼاٌة إلى

 140.000  15.000.000ؼاٌة  إلى

 160.000 20.000.000  ؼاٌة إلى

 180.000 25.000.000ؼاٌة  إلى

 200.000 30.000.000ؼاٌة   إلى

 220.000 50.000.000ؼاٌة   إلى

 240.000 70.000.000ؼاٌة   إلى

 260.000 100.000.000ؼاٌة   إلى

 300.000 100.000.000ما ٌفوق 

 التعرٌفة )دج( العدد  النوع

 
 

 تجزئة ذات استعمال سكنً

 3.000 قطع 10إلى  2من 

 75.000 ةقطع 50 إلى 11 من

 105.000 قطعة 150 إلى 51من

 150.000 قطعة 250إلى  511من

 300.000 قطعة 250  ٌفوق ما

 
 تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعً

 9.000 قطع 5 إلى2 من 

 18.000 قطع 01إلى 6 من 

 45.000 قطع 01 ٌفوق ما

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

 

 

 بناٌات ذات استعمال سكنً

 75 200ؼاٌة  إلى

 45 500 ؼاٌة إلى

 30  1.000ؼاٌة  إلى

 15 5.000  ؼاٌة إلى

 10 10.000ؼاٌة  إلى

 05 1 0.000من   ٌفوق ما



 

65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 : التعمٌر شهادة -6
 .دج000.3 بـ التعمٌر شهادة لٌمتس عند الرسم، مبلػ هذا ٌحدد

 : ستغاللالا قابلٌة شهادة -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 
 

 بناٌات فً إطار الترقٌة العقارٌة

 100 200ؼاٌة  إلى

 60 500 ؼاٌة إلى

 40  1.000ؼاٌة  إلى

 25 5.000  ؼاٌة إلى

 15 10.000ؼاٌة  إلى

 10 1 0.000من   ٌفوق ما

 التعرٌفة )دج( قٌمة البناٌة )دج( النوع

 
 
 

 بناٌات ذات استعمال  تجاري أو صناعً
 
 

 12.000 7.000.000ؼاٌة  إلى

 13.000 10.000.000 ؼاٌة إلى

 15.000  15.000.000ؼاٌة  إلى

 17.000 20.000.000  ؼاٌة إلى

 19.000 25.000.000ؼاٌة  إلى

 21.000 30.000.000ؼاٌة   إلى

 23.000 50.000.000ؼاٌة   إلى

 25.000 70.000.000ؼاٌة   إلى

 30.000 100.000.000ؼاٌة   إلى

 40.000 100.000.000ما ٌفوق 

 التعرٌفة )دج( العدد  النوع

 
 

 تجزئة ذات استعمال سكنً

 500 قطع 10إلى  2من 

 10.000 قطعة 50 إلى 11 من

 15.000 قطعة 150 إلى 51من

 20.000 قطعة 250إلى  511من

 45.000 قطعة 250  ٌفوق ما

 
 تجاري أو صناعً تجزئة ذات استعمال

 1.500 قطع 5 إلى2 من 

 2.500 قطع 01إلى 6 من 

 6.500 قطع 01 ٌفوق ما


