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  يتضمن قانون الطابع 1976سنة يسمبر د 9الموافق   1396عام  الحجة ذي  17في  مؤرخ  103 – 76مر رقم أ
 

  باسم الشعب

   

  ، ءاإن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزر

  اء على تقرير وزير المالية، بن -

والمتضمن تأسيس   1965سنة يوليو   10الموافق   1385عام  ا�ولربيع   11المؤرخ في   182 -  65رقم  ا�مروبمقتضى  - 
  الحكومة،

والمتضمن إلغاء   1973يوليو سنة  5الموافق   1393جمادى الثانية عام  5المؤرخ في   29 -  73رقم  ا�مروبمقتضى  - 
آخر، لمفعول التشريع النافذ  إشعارالتمديد، حتى  إلىوالرامي   1962ديسمبر سنة   31المؤرخ في  157 -  62القانون رقم 

  .   1962ديسمبر سنة   31غاية  إلى

والمتضمن الموافقة   1975 سنةديسمبر   30الموافق   1395الحجة عام  ذي  27 فيالمؤرخ   87 -75رقم  ا�مروبمقتضى  - 
  القوانين الجبائية،  على

  : يلييأمر بما 

  . ، تشكل قانون الطابعا�مرإن ا�حكام الملحقة بھذا : المادة ا�ولى  

،   هأدنا  2 المادة �حكامويمكن أن يشمل قانون الطابع، فضW عن أحكامه التشريعية، ملحقا تنظيميا يتكون، بعد التقنيين طبقا  
لى شكل مراسيم وقرارات تم نشرھا في الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية من النصوص المتعلقة به والمتخذة ع

  . الديمقراطية الشعبية

المتعلقة برسم الطابع، تكون عند الحاجة موضوع تقنين  ل_حكامإن النصوص التشريعية والتنظيمية و المتممة :   2 المادة 
  . بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير المالية

 . وقانون الطابع الملحق به، في الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ا�مرينشر ھذا :  3 مادةال 

   .1976سنة ديسمبر   9الموافق   1396الحجة عام  ذي   17فيحرر بالجزائر 

  

  

بومدين اريھو                                                                            
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  اDوللباب ا

  أحكام عامة
   .............................................لمدينون بالرسوم ا -لتحصيلا طرق :�ول القسم ا
  ..………………………………………… والمنع أنواع التقادم :الثانيلقسم ا
  ..……………………………… تقادمال –لدعاوي المتابعات وا: لقسم ا لثالث ا
   ..……………………………………………ش الجبائيغلا: ع لقسم ا لرابا

 ………………………… القواعد المشتركة لمختلف العقوبات: القسم الخامس 
  ………………………المانع الذي يحول دون المراقبة الجبائية : القسم السادس  

  .……………………………………… )ملغى(ع حق اjطW:  عالقسم الساب
  .……………………………………. )ملغى(تحقيق المكلفين : القسم الثامن  
   ………………………………. )ملغى(للعقوبات  الحد ا�دنى  :التاسع القسم  

  الباب الثاني 
  الطابع الحجمي

   ……………………………………………طرق ا لتحصيل: لقسم ا�ول ا
 ..………………………………………… الرسومتعريفات  :الثاني القسم 

    .…………………………لحجمي االطابع  ىإلا لخاضعة  دالعقو : ثاللثلقسم اا 
   .…………………………………تعليمات و تحريمات مختلفة : القسم الرابع 

   لثالثالباب ا  
  للتداول ةوغير القابل للتداولطابع اDوراق القابلة 

  ……………………………………ا�وراق الخاضعة للطابع : القسم ا�ول  
  ..…………………………………………. تعريفة الرسوم :  الثانيلقسم ا
  .………………………………………… كيفيات التحصيل :  ثالثلاالقسم  

  ..………………………………………………العقوبات : ابع رالقسم ال
  الباب الرابع  

  لمخالصاتاطابع  
  .………………………………………عموميات تعريفات : القسم ا�ول 
  ..…………………………………………طرق التحصيل : القسم الثاني 
  ………………………المتابعات   -العقوبات -المدينون بالرسوم: القسم الثالث 

  ب الخامس البا
  )ملغى(طابع اNعMنات 

    ………………………………………………أحكام عامة :  القسم ا�ول 
  .............. اjعWنات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد:القسم الثاني 
  .……………………اjعWنات على الورق المھيئ أو المحمي  : القسم الثالث 
  .………………………………………مدھونة اjعWنات ال: القسم الرابع 

  ................. القواعد المشتركة لمختلف اjعWنات المشار إليھا أعWه: القسم الخامس
  ........………………………………… اjعWنات الضوئية : القسم السادس

  الباب السادس 
  طابع عقود النقل

مسلمة للمقيمين عن  الرسم المطبق على عقود النقل الفردي أو الجامعي ال: القسم ا�ول 
  ..……………………………………………………… الرحWت الدولية

  ……….………………………………… طابع عقود النقل: القسم الثاني 

 المواد
  

 51إلى  1من 
  6إلى  1 من
  20إلى  7 من
  32إلى  من 21

  34 و 33
  36و  35

37 
  48إلى  38 من

 50و  49
51  
  

  76إلى  52 من
  57إلى   من

  60إلى  58 من
  مكرر 70إلى  61 من

  76إلى  71 من
 

 99إلى  77 من
  82إلى  77 من
  86إلى  83 من
  89إلى  87 من

  99إلى  90
  

  108إلى  100 من
  102إلى  100 من
  105إلى  103 من
  108إلى  106 من

  
  127إلى  109 من

109  
  115إلى  110 من
  118إلى  116 من

  120و  119
121  

  127إلى  122 من
  

 135إلى 128من 
  2مكرر
128  

  135لى إ 129 من
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حقوق الطابع على سندات المWحة البحرية ووثائقھا التي : القسم الثالث 
  ……………........................................  تسلمھا اjدارة البحرية

  الباب السابع
  طابع جوازات السفر 

  
  الباب الثامن 

  طابع رخصة الصيد 
  

  الباب الثامن مكرر 
  )ملغى(طابع رخص البناء  

  
   1الباب الثامن مكرر 

  )ملغى(حق الطابع المطبق على رخص تقسيم اDراضي والتھديم  
  

    2الباب الثامن مكرر 
  )ملغى(المطابقة و التجزئة والعمران  تحق الطابع المطبق على شھادا

  
  الباب التاسع 

  طابع بطاقات التعريف و اNقامة
  

  الباب التاسع مكرر 
  طابع الوثائق القنصلية

  
  العاشر  الباب

  الرسوم المتعلقة بقيادة السيارات و باNجراءات اNدارية
  

  الباب العاشر مكرر 
  الرسم المترتب على معامMت بيع السيارات و ا_ليات 

  المتحركة
  الفصل الوحيد

  مجال التطبيق و التعريفة -الوعاء
  

   2الباب العاشر مكرر 
  الرسم السنوي cمتMك سفن النزھة و رسم الطابع

  متدرج على شھادات تأمين السياراتال
  الرسم السنوي cمتMك سفن اليخت أو سفن  النزھة  : القسم اDول 
  رسم الطابع المتدرج على شھادات تامين السيارات  : القسم الثاني 

  الباب الحادي عشر 
  العقود المؤشر عليھا بما يفيد الطابع المستحق أو

  رة بما يفيدالخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشي
  الطابع المستحق

العقود المؤشر عليھا بما يفيد الطابع المستحق غير العقود : القسم ا�ول 
  ......................................................المتعلقة بالمساعدة القضائية  

العقود الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد : القسم الثاني 
  ................المستحق بما فيھا العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية  الطابع 

  
  2مكرر 135مكرر و 135

  
  137مكرر و 136و 136

  
  

  139و  138
  

  مكرر 139
  
  

  1مكرر 139
  
  
  

  2مكرر 139
  
  

  2مكرر 142إلى  140 من
  
  

  3مكرر 142
  
  

  147إلى  143 من
  
  

 147مكرر إلى  147 من
  6مكرر 
  

 147مكرر إلى  147 من
  6مكرر
  

  13–147أ إلى  7 –147 من
 

  ھـ7–147أ إلى  7 –147 من
  13 – 147إلى  8 – 147 من

  
  
  

  155ى إل 148 من
  

  152إلى  148 من
  

  155إلى  153 من



 

5 

 

   
  الباب الحادي عشر مكرر 

  حق الطابع المطبق على السجل التجاري
  

  الباب الثاني عشر 
  اNعفاءات  

  
  الباب الثالث عشر

  أحكام مختلفة 
  

  الباب الرابع عشر
  القسيمة على السيارات

  
  

  مكرر  155
  
  

  2مكرر 295إلى  156 من
  
  

  298إلى  296 من
  
  

  309إلى  299 من
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 باب ا�ولـلا

  ةـامـام عـكـأح

  ا�ولم ـالقس 
 المدينون بالرسوم -طرق التحصيل  

المدنية والقضائية  صصة للعقودالمخ ا�وراقإن رسم الطابع ھو الضريبة المفروضة على جميع : المادة ا�ولى 
  .وللمحررات التي يمكن أن تقدم للقضاء كدليل

  . ا-ستثناءات التي ينص عليھا القانون إ-و- توجد استثناءات أخرى 

ھذا المبلغ وذلك مع  جكان تطبيق تعريفة رسم الطابع - ينت إذادج في حالة ما  5 - يمكن تحصيل أقل من: 2المادة  
 (1). من ھذا القانون 100المادة مراعاة أحكام 

  .يؤسس طابع خاص لكل نوع من الورق:  3المادة 

 . "الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" :التاليةه وشعاره يتمثل في الكلمات غويحمل كل طابع بصفة متميزة مبل

الضرائب المباشرة، في مختلف الحا-ت  الحقيقي في مجال حيلزم على المدينين بالرسم الخاضعين لنظام الرب:  4المادة  
حيث يكون دفع رسم الطابع مثبتا عن طريق وضع الطوابع أو الطوابع المميزة أو العFمات بدفع الرسوم مثلما أدرجت في 

 . خاصة سبق لIدارة الجبائية أن وافقت عليھا آ-تالجداول بتعويضھا بعFمات مطبوعة بواسطة 

  : كيفية المشار إليھا في المقطع السابقكما يلزم بدفع الرسوم بال 

  . نقل المسافرين ولغمست -

  . ا�شخاص الذين يقومون بكراء المساحات - 

  . كتاب الضبط لحساب المستعملين والموثقين لحساب زبائنھم - 

تسلم الرخص  أن يختاروا نمط الدفع وھذا بتقديم طلباتھم إلى مفتشية الضرائب التي اKخرينيمكن للمدينين بالرسوم  
  (2).والواقعة بدائرتھم

 با�حكاما يخص دفع رسوم الطابع والغرامات المرتبطة بھا وذلك من دون المساس ميكونون متضامنين في: 5 المادة 
  : الخاصة المنصوص عليھا في ھذا القانون

  ، لLطرافجميع الموقعين فيما يخص العقود الملزمة  -

  ا-لتزامات،  المقرضون والمقترضون فيما يخص - 

  . ةغالموظفون الذين تسلموا أو حرروا عقودا معلنة عن عقود أو كتب غير مدمو -  

 . رسم الطابع لجميع العقود بين الدولة والمواطنين، يكون على عاتق المواطنين إن:   6المادة 

 

 

 

 

  الثانيم ـالقس

                                                           

  . 2000لسنة  م.قمن  29و  1986 لسنة م.من ق 66معدلة بموجب المادتين : 2المادة  (1)
  . 1996لسنة م .قمن  60و  1991 لسنة م.من ق 45معدلة بموجب المادتين :  4لمادة ا (2)
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 عـوالمن التقادمواع ـأن 

 (*) .ملغاة : 7 المادة 

 دالطوابع وبيع الورق المفروض عليه الطابع، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليھا في الموا استعمالسوء  إن:   8دةالما
  . من قانون العقوبات  213 إلى  206

الطوابع المنفصلة  استعمالمن ھذا القانون على   34دة تطبق العقوبات المنصوص عليھا في الما:  9المادة  
 هة أو التي سبق استعمالھا بالنسبة لتسديد جميع أنواع الرسوم وكذلك بيع ھذأو الطوابع المميزة غير الصحيح

  . الطوابع أو محاولة بيعھا 

ش، بتزييف أو غمن ھذا القانون، على الذين قاموا، بقصد ال  34دة تطبق العقوبات المنصوص عليھا في الما:  10المادة  
  . استعمالھا مدموغة قد سبق �وراقأو بيع أو محاولة بيع  استعمال

 . يجوز أن تكون عFمة الطابع مشوھة أو أن تغطى بكتابة -:   11دة الما 

عقد، - يجوز استعماله لعقد آخر ولو لم ينته العقد  أيسبق استعماله من أجل تحرير  أن الورق المدموغ الذي:   12دةالما 
 . ا�ول

ا في نفس الورقة المدموغة بالرغم من كل م أن تسلم صورة عنھ- يمكن أن يعد عقدان الواحد تلو اKخر و-:   13دةالما 
  . استعمال أو نظام مخالف

والمخالصات عن أسعار البيع ومخالصات تسديد  ا�طرافالمبرمة في غياب   دعلى العقو دقةالمصا ،لكذويستثنى من  
يمكن تنفيذھا في يوم واحد وفي نفس المدة، التي -   دوالمحاضر وغيرھا من العقو  ودلمنشئة أو ا-لتزام، والجرا دالعقو

الذي يمكن القيام به على أثر محضر يتعلق بوضعھا، وإعFنات كتاب  ا�ختاموالمحاضر المتعلقة با-عتراف ورفع 
ويمكن إعطاء عدة مخالصات رسمية . الضبط التي يمكن أن تحرر أيضا على إثر أحكام ووثائق أخرى وتسلم نسخ عنھا

العمومية على ورقة مدموغة واحدة كقسط من نفس الدين الواحد أو قسط واحد من أجرة أرض  ا�موالسبو أو يسلمھا محا
  . أو كراء

أثر كما لو كانت محررة على ورق  أيالتي تحرر على نفس الورقة المدموغة ليس لھا  ا�خرىن جميع المخالصات إو 
  . غير ومدموغ

 إصدارالعمومية اSدارات ضبط والموظفين العموميين اKخرين، التصرف وعلى يمنع على المواثيق وكتاب ال:   14دةالما 
  .ليه من أجل الطابععير مؤشر غورق مدموغ بالطابع أو  على محررأو سند تجاري غير  و دفترقرار على عقد أ أي

فيھا بصفة متميزة في كشوف المصاريف التي يعدھا كتاب الضبط والموثقون والمستكتبون، يجب أن يبين  إن:  15المادة  
  . الخزينة  إلىة وعمود خاص وبالنسبة لكل مصروف، مبلغ الرسوم المدفع

أو سند أو كتاب أو  أسھمورقة تجارية، أو ورقة  إلىير قضائي غمومي قضائي أو عقد عندما يشار في ع:   16المادة 
يلزم تقديمه للمفتش أثناء أ-  مسجل، و يرغقد آخر يخضع لرسم طابع وعأي  إلىجدول أو شھادة أو شھادة تأمين أو 

مومي آخر أن يصرح صراحة في العقد إذا كان السند عف ظلى الموثق أو كاتب الضبط أو أي موعنه يتعين إالتسجيل ف
  . يحمل الطابع المقرر وأن يصرح بمبلغ رسم الطابع المدفوع

 .موظفين اKخرينوالالعموميين  يتم تحرير محضر ضد كتاب الضبط اSغفالو في حالة  

  

  (1) .لى كل مخالفةعدج تطبق  5000ويتعرض الموثقون الذين يعملون لحسابھم الخاص، لغرامة قدرھا  

  : لى كل مفتش للتسجيلعيمنع أيضا :   17المادة 

                                                           

تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون اjجراءات (  2011م لسنة  .من ق 24و ملغاة بموجب المادة   2000م لسنة .من ق 30معدلة بموجب المادة :  7المادة  (*)
   ) .الجبائية

  .2000 لسنة م.ق.من  31و  1991لسنة . ت.م.من ق 1986 لسنة .م.من ق 67معدلة بموجب المواد :  16المادة   (1)
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 يد الطابع، فليه بما يعلى ورق مدموغ بالطابع المقرر أو لم يكن مؤشرا علم يكن محررا  عقد أن يسجل أي ) 1

ھذه السندات  إليهاول دون أن تقدم دلى السندات التجارية القابلة للتعالتسجيل فيما يخص ا-حتجاجات  Sجراءن يقبل أ )2
 . طبقا للقانون

  :دج  5.000و  500رامة تتراوح بين غتفرض :   18المادة  

  . يرتكبھا الخواص  11المادة  �حكاملى كل مخالفة ع )1

  أعFه، 13و  12 المادتين كام�حرفي مخالف ع عقد لى كلع) 2

  .   15لى مخالفة أحكام المادة ع) 3

  .ن ذلك بدفع رسوم الطابععFه، يقوم المخالفون، فضF عوفي جميع الحا-ت المذكورة أ 

   (2) .فون العموميينظFه التي يرتكبھا الموعبمحضر كل مخالفة للمواد المذكورة أ تثبت 

من    4ن بدفع رسوم الطابع مثلما أدرجت في الجداول والمشار إليھم في المادة وم الملزمن بالرسويعفى المدين:   19المادة 
لى عليھم دفع رسم الطابع المجموع لحساب الخزينة عھذا القانون، من تسليم الجداول المذكورة في ھذا الصدد ويلزم 

  . لشھر أو الثFثي الذي تستحق فيه الرسوما�ولى من الشھر الذي يلي ا) 20(مستوى قباضة الضرائب في ا�يام العشرين 

  . ليه في ھذا المجالعالمنصوص  حالمتأخر للتصري اSيداعحالة  في  ℅10 بـ تقدررامة غتطبق  

اSدارة للمدنين بالرسم بواسطة رسالة مسجلة في البريد المضمون مع وصل  إنذاربعد   ℅25نسبة  إلىوترفع ھذه الغرامة  
  . ه في مدة شھرا-ستقبال لتسوية وضع

  :ن كل تأخر في تسديد رسم الطابع بقوة القانون ما يليعيترتب  

يحصل فيه  الذي الثFثي أويلي الشھر  الذيتم الدفع بعد اليوم العشرين من الشھر  إذا  ℅10دفع غرامة جبائية قدرھا  -
 . الرسم

من اليوم ا�ول من الشھر الثاني الموالي  ابتداءذا تم الدفع إلكل شھر أو جزء من شھر تأخر،  ℅  3 إلزام مالي قدره   -
 .   ℅25رسم الطابع دون أن يفوق اSلزام المجمل مع الغرامة الجبائية المذكورة أعFه نسبة أقصاھا  استحقاقلشھر 

ى مع غرامة اSيداع المتأخر، يخفض المبلغ اSجمالي للغرامتين إل  ℅ 10 ـبفي حالة تزايد غرامة التحصيل المقدرة  -
 (3).ا-ستحقاق، بشرط أن يتم إيداع التصريح وتسديد الرسوم في مدة أقصاھا اليوم ا�خير من شھر ℅15

في  استعمالكل عقد تم تحريره أو أبرم في الخارج حيث لم يوضع عليه الطابع بعد، يخضع للطابع قبل أي :   20المادة  
  . إدارية تصريح أو أمام سلطة أيالجزائر سواء في عقد عمومي أو في 

  م الثالثـالقس 

 التقادم –وي عاالمتابعات والد

   (1).ملغاة:  21المادة  

  )1(. ملغاة:  22المادة  

د عاوى تحقق ويحكم فيھا حسب القواعرامات المخالفة المتعلقة بذلك كما أن الدوغيFحق تحصيل رسوم الطابع :  23المادة 
  .الجبائية اSدارة إلىقة بتحصيل الحقوق والرسوم التي تحصيلھا يرجع ليھا في أحكام قانون التسجيل والمتعلعالمنصوص 

  (2) .ملغاة  :24 المادة  

                                                           

  . 2000لسنة م .ق من 61و  1986.م .من ق 68معدلة بموجب المادتين : 18المادة   (2)
   . 1996لسنة م .قمن  61و 1983.م لسنة.من ق 115معدلة بموجب المادتين :  19المادة   (3)
  ) .ه ا�حكام إلى قانون اjجراءات الجبائيةتنقل ھذ(  2011م لسنة  .من ق 24ملغيتان بموجب المادة :  22و  21المادتان  (1)
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إن للدولة امتيازا على منقو-ت وأمتعة المدينين وذلك من أجل تحصيل رسوم الطابع غير الرسوم الزائدة  25:المادة  
ن دين الخزينة أو. از الخاص بالرسوم على رقم ا�عمالويمارس ھذا ا-متياز مباشرة بعد ا-متي ،والغرامات والعقوبات

في ميدان المساعدة القضائية له حق ا�ولوية بالنسبة لديون أصحاب  استحقاقھابالنسبة لجميع رسوم الطابع التي يمكن 
  . الحقوق اKخرين

قانوني على  عقاريخزينة برھن أعFه، تتمتع ال 25 في المادة إليهفضF عن ا-متياز على المنقول المشار : 26المادة  
في  إليھاالعقارية التي يملكھا المدينون وذلك من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات الجبائية المشار  ا�موالجميع 

 إ-و- يمكن تسجيله ، تسجيله في مكتب حفظ ا�مFك العقارية تاريخعند  مرتبتهويأخذ ھذا الرھن العقاري  ،ھذا القانون
  (3).الذي حكم فيه على المكلف بزيادة أو تعرض لعقوبة بسبب عدم الدفع التاريخمن ابتداء 

 (4) .ملغاة :27 المادة 

  . اةغمل  :28المادة 

 ةاغمل:  29المادة  

  .اةغمل   :30 لمادة

  .اةغمل   :31 لمادةا

   .اةغمل  :32 المادة 

  م الرابعـالقس 
  الجبائيش غال

ش أو تعريض الضريبة للشبھة، غش وبصفة عامة كل مناورة تكون غايتھا أو نتيجتھا الغولة للكل غش أو محا إن:   33المادة 
يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليھا في التشريع الجاري به    4المادة في  إليھايتم عن طريق استعمال اK-ت المشار 
، فان الغرامة - يمكن أن اSدارةبدون ترخيص من  استعمال آلة غير أنه في حالة. العمل بالنسبة لكل ضريبة متملص منھا

  . ج  د10.000تكون أقل من 

لبصمات مزورة، تطبق عليه  استعمالالعقوبات، فان كل تقليد وتزييف وتزوير البصمات وكل   هبھذ اSخFل دون ومن 
  (5) .من قانون العقوبات   210و    209تينالمادالعقوبات المنصوص عليھا في 

فع الضرائب أو الرسوم د  جزئيا من وعاء الضريبة وتصفية أوكليا أو  اSنقاصقص أو حاول نكل من  -  1:  34 المادة 
ج وسجن من عام واحد د 20.000إلى  5.000 ش تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح بينلغالمترتبة عليه باستعماله وسائل ا

  . ھاتين العقوبتين فقط بإحدىخمسة أعوام أو  إلى
يتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ  اSخفاءكان ھذا  إذا إ- اSخفاءن ھذا التدبير - يطبق في حالة غير أ 

  . جد 1.000
أو جعل عوائق بواسطة   إعسارهالتدليسية، قيام المكلف بتدبير  ا�عمالوفيما يخص تطبيق المقطعين السابقين، يعتبر من  

  . كل ضريبة ورسم ھو مدين بهأخرى من أجل تحصيل  احتيالية طرق
وفقا للشروط المنصوص عليھا القضائية المختصة  الجھةأمام  ،عFهأ المقطع ا�ول في إليھا تFحق المخالفات المشار - 2  

  (1) .من قانون اSجراءات الجبائية 104في المادة 
  م الخامسـالقس

  د المشتركة لمختلف العقوباتعالقوا 
  

لى مرتكبي ھذه المخالفات أنفسھم من دون على الشركاء في المخالفات نفس العقوبات المطبقة ع تطبق -  1 :35المادة  
 حوان تحديد الشركاء في الجنايات والجن ،العموميين ا�عوانند ا-قتضاء، بالعقوبات التأديبية المقررة ضد عالمساس، 

                                                                                                                                        

   ). تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون اjجراءات الجبائية( ،2002لسنة .م.من ق 200ملغاة بموجب المادة  ::24المادة (2)
  .1986لسنة م .قمن  69معدلة بموجب المادة :  26المادة  (3)
  ).تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون اjجراءات الجبائية(، 2002لسنة . م.من ق 200ملغاة بموجب المادة : 32إلى  27المواد  (4)
   . 2000م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة :  33المادة  (5)
  . 2012م لسنة .من ق 21و  2000م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادتين : 34لمادة ا (1)



 

10 

 

 ا�ولفي المقطع  إليھالشركاء في المخالفات المشار لى اعمن قانون العقوبات، يطبق   44 إلى  41المحدد بموجب المواد 
  . Fهعأ 34من المادة 

  : تي ذكرھم Kويعتبر كشركاء ا�شخاص ا 
  ؛ير قانونية من أجل تحويل القيم المنقولة أو لتحصيل القسيمات بالخارجغا�شخاص الذين توسطوا بصفة  - 
  . سيمات يملكھا الغيرير قانونية باسمھم، قغا�شخاص الذين قبضوا بصفة  - 
مات سواء كانت جبائية أو جزائية، افة الغرعمضا إلىأدناه يؤدى، بحكم القانون،  -3إن العود المحدد في الفقرة  - 2 

  . ا�ولىالمقررة للمخالفة 
رات ھذه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة التملص من الرسوم، تكون الغرامة المترتبة تساوي دائما خمس م ،ير أنهغ 

  . دج 2000ن عالرسوم دون أن تقل 
  . ند ا-قتضاء في المخالفة ا�ولىعليھا عقوبات السجن المنصوص عف عوتضا 
 .أدناه  F6ن ونشر الحكم ضمن الشروط المحددة في الفقرة عوفي حالة العود يقرر إ 

ليھا في ھذا القانون عالمنصوص العقوبات  بإحدىليه عيعتبر في حالة العود، كل شخص أو شركة سبق أن حكم  - 3
  . ، مخالفة خاضعة لنفس العقوبةباSدانةوارتكب في أجل خمس سنوات بعد الحكم 

ليھا في الميدان على العقوبات المنصوص ع ا�حوالمن قانون العقوبات في أي حال من  53- تطبق أحكام المادة  -  4
 - 2ليھا في المقطع الرابع من الفقرة عدا العقوبات المنصوص عما  ويمكن تطبيقھا فيما يخص العقوبات الجزائية ،الجبائي

  . من ھذه المادة  6وفي الفقرة 
  . ھاعتتجمع العقوبات المقررة لقمع المخالفات في الميدان الجبائي مھما كان نو - 5 

بنشر القرار القضائي  الجھة القضائية المختصة أن تأمر تستطيعقوبات جزائية، عالمتضمنة  تالمخالفافيما يخص  -  6
  (2) .ليهعلى نفقة المحكوم ذلك عويتم كل  إليھاالتي تشير  ا�ماكنكليا أو باختصار في الجرائد التي تعينھا وبتعليقه في 

المالية الصادرة  تأو الشركات المحكوم عليھم لنفس المخالفة متضامنين في دفع الغراما صيكون ا�شخا -1:  36المادة 
  .في حقھم

على مخالف بالغرامات المنصوص عليھا في ھذا القانون إن يتضمن كذلك الحكم  جب على كل حكم أو قرار قضىي - 2
  .بدفع الرسوم المغشوشة أو غير المسددة عند ا-قتضاء

من قانون  611إلى  599إن العقوبات المالية المنصوص عليھا في ھذا القانون تؤدي إلى تطبيق أحكام المواد من  -3 
  .اءات الجزائية المتعلقة باSكراه البدنياSجر

  .ويحدد الحكم أو قرار اSدانة مدة اSكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات و الديون الجبائية
تابع للقانون الخاص، ينطق بعقوبات السجن و كذلك عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوي آخر 

  .ت التبعية ضد أعضاء مجلس اSدارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين للشركةالعقوبا
أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين و  و ينطق بالغرامات الجزائية المستحقة في نفس الوقت ضد أعضاء مجلس اSدارة

 .بالنسبة للعقوبات الجبائية المطبقة ضد الشخص المعنوي و يتم نفس اSجراء

  سادسلم اـالقس

 المانع الذي يحول دون المراقبة الجبائية 
كل من يجعل، بأي طريقة كانت، ا�عوان المؤھلين لمعاينة المخالفات لتشريع الضرائب في حالة تمنعھم من : 37المادة 

  .دج 100.000إلى  10.000القيام بمھامھم، يعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 
المنصوص عليھا في النصوص السارية المفعول كلما أمكن تقييم  ىا�خرامات و ھذه الغرامة مستقلة عن تطبيق الغر

  .أھمية التدليس
حبس تتراوح من ستة أيام إلى ستة  تنطق، فضF عن ذلك بعقوبة أنو في حالة العود تستطيع الجھة القضائية المختصة 

  .أشھر
من قانون  144ات المنصوص عليھا في المادة وإذا كانت ھناك معارضة جماعية لتأسيس وعاء الضريبة، فتطبق العقوب

  (1) .العقوبات
  سابعم الـالقس

 حق ا8ط7ع 

                                                           

  .2000م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة : 35المادة  (2)
   . 2000من ق م لسنة  31معدلة بموجب المادة : 37المادة  (1)
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 (2) .ملغاة: 38المادة 

   .ملغاة :  39المادة  

  .ملغاة  :40 المادة

   .ملغاة :  41المادة 

   .ملغاة :  42 المادة

  (3) . ملغاة:   43 المادة

  )3( .ملغاة :  44المادة  

  )3( .ملغاة : 45 المادة  

  )3( .ملغاة:   46المادة   

  )3( .ملغاة:   47المادة  

  (4). ملغاة:   48المادة  

  م الثامنـالقس

  تحقيق المكلفين

  )4(. ملغاة: 49المادة  

  )4( .ملغاة: 50المادة  

  لقسم التاسعا 

  اتبى للعقودنلحد ا�ا 
   (5) .ملغاة: 51المادة  

  الباب الثاني

  الطابع الحجمي 

 ل�وم اـلقسا
  لتحصيلطرق ا

 (1):أتيي تبيع إدارة التسجيل أوراقا مدموغة، تحدد أحجامھا كما: 52لمادة ا
 

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

  العرض  ا:رتفاع

  م 0,42
 م 0,72
  م 0,27

  م 0,54
  م 0,42
  م 0,21

  . ية خاصة تطبع على العجينة عند صنعھاوتحمل ھذه ا�وراق عFمة مائ
 إلىعرضا - تخضع  م  0,42أو   م 0,21 ارتفاعا وم  0,27المحررة على أوراق لھا  اSعFنات خالعقود ونس خوإن نس 

 . والكلمات ا�سطرأي تحديد في عدد 

في أعلى الورقة غير المفتوحة  المختصة اSدارةتوضع العFمة التي يجب وضعھا على ا�وراق التي تسلمھا  :53المادة  
  (2). ونصف الورقة وعلى يمينھا

                                                           

  ).تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون اjجراءات الجبائية(  2002م لسنة .من ق 200ملغاة بموجب المادة : 42إلى  38المواد  (2)
  .2011م لسنة .من ق 25ملغاة  بموجب المادة :  47إلى  43المواد من  (3)
  ).تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون اjجراءات الجبائية.( 2002لسنة . م.من ق 200ملغاة بموجب المادة  :50إلى  48المواد  (4)
  .1996لسنة  م.من ق 62ملغاة بموجب المادة : 51المادة  (5)
 .2015لسنة . م.من ق 24معدلة بموجب المادة  : 52المادة  (1)
   .1985م لسنة .من ق 134معدلة بموجب المادة : 53المادة  (2)
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ھذه ا�وراق غير المدموغة من قبل اSدارة المختصة، دمغ  ا�وراق استعماليجوز للمكلفين الذين يريدون  :54 المادة 
  . وذلك بواسطة طوابع منفصلة محدثة لھذا الغرض استعمالھابأنفسھم قبل 

تستعمل لذلك البصمات المتعلقة بھا ويتم ذلك قبل  التيالتسجيل  إدارةالطريقة العادية من قبل ويرخص لھم كذلك بدمغھا ب 
  . ا�وراقھذه  استعمال

 .من كل ورقة ا�ولى، تلصق على الصفحة 54مرخص بموجب المادة  استعمالھا التيالطوابع المنفصلة  إن : 55 المادة 
  .الطمس ويتم ذلك بواسطة الحبر وتاريخھم وتطمس في الحال بوضع توقيع المكلفين أو أحد

  . تطميس الطابعخ المكلف وعنوانه التجاري وتاري اسمويمكن تعويض ھذا التوقيع بختم يوضع بالحبر يبين 

أو جزء من الختم على الطابع المنفصل والجزء  خويجب أن يتم التطميس بطريقة بحيث يكون جزء من التوقيع والتاري 
Kذي ألصق عليه الطابعخر على العقد الا .  

  .  54المادة  بموجب استعمالھايجوز لمفتش التسجيل تعويض إجراء التأشيرة بوضع طوابع منفصلة المرخص :  56المادة 

  . الطوابع وتطمس في الحال بواسطة ختم المكتب  هوتوضع ھذ 

  (3).ملغاة:  57المادة  

  م الثانيـالقس

  تعريفات الرسوم

عر ا�وراق المدموغة التي تقدمھا اSدارة المختصة ورسوم الطابع المترتبة على ا�وراق التي يسمح يحدد س:   58المادة  
  : لى دمغھا، حسب حجم الورق كما يليللمكلفين بدمغھا بأنفسھم أو يعملون ع

  دج 60.....................................................ورق سجل - 

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

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

بالنصف عندما يستعمل وجه واحد من الورقة في صياغة مخطوط يزيد عن   هه، تخفض التسعيرات المذكورة أعFغير أن
  (1)  .يرخص بھا المدير العام للضرائب بمقرر إزالتھايلة - يمكن ى الصفحة الثانية بوسغصفحة واحدة شريطة أن تل

 54أحجام ا�وراق أو الرق الذي يجوز للمكلفين دمغه حسب الشروط المنصوص عليھا في المادة  اختلفت إذا :59 المادة 
يدفع الطابع على فصة، وا�وراق التي يعملون على دمغھا عن أحجام ا�وراق المدموغة والمقدمة من قبل اSدارة المخت 

  . الحجم الكبير وذلك فيما يخص الرسم المؤسس نظرا للحجم أساس سعر

بح رسم الطابع المطبق ضعف التعريفة الخاصة بورقة من يصفم  X 0,54م   0,42وإذا تجاوزت أحجام الورق المستعمل 
مات التي - يوجد لھا طابع يفوق سعر و- يطبق ھذا التدبير على التصمي .يحسب كورقة متبقيأوراق السجل، وكل جزء 

  .ورق السجل

دج، مھما يكن حجم الورق   20، - يوجد رسم طابع يقل عن   58مع مراعاة أحكام الفقرة ا�خيرة من المادة :   60المادة 
  (2) .أقل من نصف ورقة من الورق العادي

  القسم الثالث

  العقود الخاضعة للطابع الحجمي 

سم الطابع المحدد بالنسبة للحجم، جميع ا�وراق التالية التي تستعمل للعقود و المحررات سواء كانت تخضع لر : 61المادة 
  :عمومية أو خاصة

  :العقود –: أو 
 العقود الرسمية و الملخصات و النسخ و الصور المسلمة عنھا؛ )1
 ن لمكاتب الضبط؛وسلمھا أعوان التنفيذ التابعيالعقود والنسخ التي  )2
 ر الحراس وجميع المستخدمين أو ا�عوان الذين لھم الحق في تحرير محضر والنسخ المسلمة عنھا؛العقود ومحاض )3

                                                           

  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  57المادة  (3)
م .من ق 47 ، 1990م لسنة .من ق 47، 1986م ت لسنة .من ق 8، 1984م لسنة .من ق 132و  1979م لسنة .من ق 66معدلة بموجب المواد : 58المادة  (1)

   .2000م لسنة .من ق 29و  1995م لسنة .من ق 34 ،1993م لسنة .من ق 40،  1991لسنة 
  .1995م لسنة .من ق 35و 1986ت لسنة .م.من ق 9و 1984م لسنة .من ق 132و 1979م لسنة .من ق 66معدلة بموجب المواد : 60المادة  (2)
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 عقود وأحكام المحكمة والشرطة العادية والمحاكم والمحكمين والخFصات والنسخ والصور المسلمة عنھا؛ )4
اKخرين والمسلمة إلى ن قضاة المحاكم وكتاب ضبطھا والعقود الصادرة عن القضاة عالعقود الخاصة الصادرة  )5

 النسخ والصور المسلمة عنھا؛و كذاك المستخرجات و الضبط لمھا كتابتالتي يسكتابات الضبط أو 
 ؛أو المبلغة و الصور المسلمة عنھاأالمحاكم والنسخ أو المدافعين لدى   عقود كتاب الضبط )6
  ؛اKخرينومذكرات ومFحظات وملخصات رجال القانون والمدافعين  استشارات )7
والقرارات السلطات اSدارية الخاضعة للتسجيل أو التي تسلم إلي المواطنين وجميع صور ومستخرجات العقود  قودع)  8

   ؛السلطات المسلمة إلى المواطنين ه والمداو-ت الخاصة بھذ
   ؛العقود  هلمتعلقة بھذوالتمتع والكفا-ت ا وا-نتفاعقود السلطات اSدارية والمؤسسات العمومية الخاصة بنقل الملكية ع)  9

   ؛حسابات اSيرادات أو التسيير الخاص خالعقود العرفية المبرمة بين الخواص ونس)  10
دا حالة عالعقود وا�حكام ما  خقود وقرارات المجالس القضائية التي تفصل في الطعن باSلغاء وكذلك جميع نسع)  11

  . المفعول ليه في التشريع الساريعالمنصوص  يحالصر ا-ستثناء
ير المعفية من التسجيل، تخضع إلى رسم الطابع المحدد بالتعريفة المقررة لنصف الورقة من غقود التوثيق عير أن غ 

   ؛لى سجل خاصع، ويتم ذلك   هFعأ 58الورق العادي بموجب المادة 
   ؛ادة التأمينعقود التأمين وملحقاتھا في مجال التأمين وإعو وا-تفاقياتكل العقود )   1مكرر   11
نھا عالمجال القضائي التي - يستحق  فيتنفيذھا  خدا ا�حكام المخالفة، صور ا�حكام الصادرة ونسعما ) 2مكرر   11

   ؛رسم التسجيل
مومية أو خاصة المستعملة أو عوالصور سواء كانت  خامة جميع العقود والمحررات والمستخرجات والنسعوبصفة ) 12

  . دفاعلى سبيل التزام أو مخالصة أو إثبات أو طلب أو عكسند أو تقدم التي يمكن استعمالھا 
   :السج7ت -ثانيا  

   ؛ا�صلية وفھارس كتاب الضبط خلى النسعسجFت السلطة القضائية حيث تدون فيھا العقود الخاضعة للتسجيل )  1
Fقة باSدارة العامة ع ا والتي ليست لھاشياء الخاصة بھسجFت اSدارات المركزية والبلدية التي تمسك لتدوين ا�) 2 

   ؛وانھاعوكذلك فھارس أ
   ؛البيع والموظفين العموميين ومذكراتھم ومحافظيالموثقين وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين  خقود ونسع) 3 

   ؛سجFت مكاتب السفر)  4
   ؛سجFت شركات المساھمين) 5 

   ؛تربيةسجFت المؤسسات الخاصة والدور الخاصة لل)  6
   ؛مال والمديرين والمسيرين ووكFء الدائنين والمقاولين في ا�شغال والتوريداتعسجFت رجال ا� )7 

وان الصرف عبالعمولة وأ والوكFءالسفن والبائعين وأصحاب المصانع  يوالتجار ومجھزسجFت أصحاب المصارف )  8
   ؛والسماسرة والعمال والحرفيون

ا�صلية للرسائل التي من طبيعتھا تقدم إلى القضاء وكدليل حسب الحالة  خفاتر والسجFت والنسامة جميع الدعوبصفة )  9
 (1)  .تسلم من ھذه الدفاتر والسجFت التيوالصور  خوكذلك المستخرجات والنس

 الطابع عدف من، القضائي التسجيل لرسم  الخاضعة، القضائية  الھيئات من الصادرة الوثائق تعفى:  مكرر  61  ادةلما
  (2) .الحجمي

ورق مدموغ في الو-يات والدائرات والبلديات، ھي العقود  ىلعالعقود الوحيدة التي يجب أن تفھرس  إن:   62 المادة 
  ). المقطع التاسع -الفقرة ا�ولى(Fه، في عأ   61في المادةالمعددة 

  : لى وجه الخصوص إلى الطابع الحجمي عيخضع  : 63 المادة 
مومي عه بمكتب التسجيل قبل أن يشرع في بيع عمومي إيداعلى كل موظف عالذي يجب  حمن نسختي التصرينسخة )  1

   ؛ملية البيععوبالمزاد �شياء منقولة، وتكون النسخة الخاضعة للطابع ھي التي ترفق بمحضر 
والمتعلقة بالضرائب المباشرة ) الغرفة اSدارية(الطلبات التي يرسلھا المكلفون إلى كتابات ضبط المجالس القضائية ) 2 

   ؛والرسوم المماثلة
   ؛الغير فيما يخص الضرائب المباشرة حالحوا-ت الخاصة بالمطالبات التي ترفع أو تقدم لصال) 3 

لى المطالبات المتعلقة عفي القضايا اSدارية والصادرة بناء  تالطعن في قرارات المجالس القضائية التي تب)  4
  ؛بالضرائب

   ؛ة في المخازن العامةدعSيصا-ت المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بالبضائع الموا) 5 

                                                           

   .2000م لسنة .من ق 32و  1984م لسنة .من ق 132معدلة بموجب المادتين :  61المادة  (1)
   .2015ت لسنة .م.من ق 28محدثة بموجب المادة : مكرر  61المادة  (2)
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لى ورق مدموغ عكتاب ضبط المحكمة قبل اSنذارات الموجھة قبل أي مطالبة قضائية، ويتم تحرير ھذه اSنذارات من )  6
   ؛العاديحسب التعريفة الخاصة بنصف الورقة من الورق 

   ؛ل الدائن الحاجزالوكا-ت الممنوحة من قب) 7
وتحرر ھذه الوثائق على  ،الحوا-ت أو جداول المراجعة التي يسلمھا كتاب الضبط إلى الدائنين والمتعلقة بالضرائب) 8

   ؛52و المشار إليھا في المادة أوراق حسب تعريفة نصف الورقة أو الورقة من الورق العادي 
   :شھادات الحصص غير القابلة للتداول والخاصة  )9 
  بشركات الكفالة المشتركة التي تكون قوانينھا ا�ساسية مطابقة �حكام التشريع الساري المفعول،  -أ 
  . الشركات التعاونية واتحادات الشركات التعاونية للحرفيين - ب 

  ؛شھادات الحصص غير القابلة للتداول الخاصة بالشركات التعاونية لIنتاج )10
  (3). ملغاة )11

  .ملغاة )12 

   ؛أو تجاوز السلطة ا-ختصاصالطعون المرفوعة أمام المجلس ا�على في قرارات السلطات اSدارية لعدم  )13
   ؛الطعون في القرارات المتضمنة رفض التصفية أو ضد تصفية المعاشات )14
15( S؛داريةالطعون المرفوعة أمام المجلس ا�على في قرارات المجالس القضائية التي تفصل في القضايا ا   
للمجلس    الطعون في تجاوز السلطة أو خرق القانون التي ترفع فيما يخص المعاشات أمام الغرفة اSدارية التابعة  )16

  . ا�على
   .ملغاة )17

  .العرائض بوضع طوابع منفصلة من النموذج الوحيد خيسدد رسم الطابع المترتب على نس:   64المادة 

من الصفحة ا�ولى من أصل العريضة ويطمسھا  ا�يسركتابة الضبط الطوابع على الھامش ويلصق العون المنفذ التابع ل 
  . من ھذا القانون 55قبل تبليغ أي نسخة ويتم ذلك ضمن نفس الشروط المنصوص عليھا في المادة 

قة من الورق يجب أن يكون الورق الذي يستعمل لتحرير نسخة العرائض من نفس نوع الورق أو نصف الور:   65المادة  
  . وأن تكون له نفس المقاييس 52 العادي المشار إليھما في المادة

 ،المستخرجة عنھا ما يلي خيجب على كتاب الضبط أن يذكروا بصفة متميزة في أسفل أصل العريضة والنس:   66 المادة 
   :القضائيةري المفعول المطبق في المصاريف اوذلك طبقا �حكام التشريع الس

  المستندات المبلغة، خا�صل أو نس خراق المستعملة سواء لنسعدد ا�و )1

  .قة بالنسبة لمقاييس ھذه ا�وراقمبلغ رسوم الطابع المستح  )2

وان التنفيذ ع- يجوز فرض رسم يفوق مبلغه قيمة الطوابع المسددة تنفيذا �حكام المواد السابقة، و- يمكن � : 67 المادة
  . بعنوان التسديد خلى النسعلى دفع رسم الطابع المترتب عوا وأن يعملوا التابعين لكتابات الضبط أن يطلب

وان التنفيذ التابعون لمكاتب عمن ھذا القانون، التي يرتكبھا أ  66و 64تثبت بمحضر المخالفات �حكام المادتين :  68المادة  
  (1).الضبط وكتاب الضبط

وبدون  ومقروءةلجميع ا�حكام والعقود أو المستندات واضحة  التبليغ خالعرائض ونس خيجب أن تكون نس : 69المادة  
  . ند الحاجة بموجب مرسومعستحدد  خومقاطع الكلمات التي يجب أن تحتويھا النس ا�سطر عدد وإن ،اختصار
امة نھا بغرعFه، يعاقب أع�حكام المرسوم المشار إليه  ا-قتضاءند عكل مخالفة �حكام المادة السابقة و: 70المادة 

  (2).دج 5.000 إلى 500تتراوح من 

تعفى�0وراق�التجارية�ال,��تعالجها�البنوك�وا"ؤسسات�ا"الية�من�رسم�الطابع�الحجم�،�وذلك�عندما�يتم�إعدادها��ي���:مكرر 	70 ا�ادة

  ).�ي�شكل�إلك=4وني(شكل�غ�45مادي�

                                                           

  .1986م لسنة .من ق 71ملغاة بموجب المادة ): 17و  12، 11( 63المادة  (3)
  . 1986م لسنة .من ق 72معدلة بموجب المادة : 68المادة  (1)
   .2000م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة : 70المادة  (2)
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.ة�تحدد�كيفيات�تطبيق�هذه�ا"ادة�بموجب�قرار�من�الوزير�ا"كلف�با"الي
(3)

  

  م الرابعـالقس 
  مختلفة وتحريمات تعليمات 

وان العموميين وكذلك عيرھم من ا�غوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط وعندما يستعمل الموثقون وأع :71المادة  
د ليھم أن يستعملوا أوراقا تطابق النوع المحدعيجب  ، 54المحكومون والمدافعون، الحق الممنوح لھم بموجب المادة 

  . بموجب قرار من المدير العام للضرائب
ندما عير العادية غلى دمغه بالطرق عوا عمليوا الرق أو مغيرھم من الموظفين العموميين، أن يدغير أنه يجوز للموثقين وغ 

  (4).يكونون في حالة استعماله

أو  النسختعمل لتعويض ليھا بوسيلة تصويرية والتي تسعالمحصل  النسخالمصورة وجميع  النسخ إن :72 المادة 
لى المحررات ع، تخضع لرسم طابع يساوي الرسم المحصل   69المستخرجات أو الصور المشار إليھا في المادة 

  . المستنسخة
ويتم تسديد الرسم بلصق طوابع منفصلة، وتلصق ھذه الطوابع وتطمس، كما ھو الشأن بالنسبة لطابع اSيصا-ت، من قبل  

  . لى الورقة العبارة التي تجعلھا رسميةعالذي يكتب فيه  خيمومي وفي التارعموظف 
لى شكل شھادات الحالة المدنية مقابل نفس عالمستخرجة من دفتر تسجيل ا�جانب إلى المصرحين  النسختسلم  :73المادة  

  . خFف ذلك حالرسوم ما لم تنص القوانين واللوائ
بموجب قانون التسجيل، أن  درفيا خاضعا للتسجيل في أجل محدعقدا على ا�طراف الذين يحررون عيجب  :74المادة  

ة عالنسخة مود  ذهوتبقى ھ ،لى العقد نفسهعالموجودة لى ورق مدموغ تحمل نفس التوقيعات عيحرروا نسخة ثانية منه 
   . لك اSجراءذندما يتم عبمكتب التسجيل 

  (1).ملغاة :75 المادة 
  : المخالفات التالية  ارتكابند عج د 5.000إلى  500يحكم بغرامة تتراوح من : 76المادة   

  (2).ير مدموغغلى ورق عرفي خاص خاضع للطابع الحجمي والمكتوب عقد أو محرر عكل )  1

  ليھا وختمه،عكل ورقة استعملت قبل إلصاق الطابع ) 2
  . 55كل مخالفة �حكام المادة  )3

  .لك رسوم الطابعذن عفضF Fه يدفع المخالفون عوفي جميع الحا-ت المذكورة أ
  .  المرتكبة من طرف الموظفين العموميين 72و 71و 55دتثبت بمحضر كل مخالفة لLحكام السابقة وللموا

  

  الباب الثالث

  طابع ا�وراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول 

  م ا�ولـالقس
  ا�وراق الخاضعة للطابع 

الرجوع وأذونات الصرف وأوامر الدفع وجميع  جوسفات "ا�وامر المكتوبة"ل إن السندات �مر أو للحام: 77المادة  
وكذلك  خالمسحوبة للمرة الثانية أو الثالثة والنس جوالسندات ا�خرى القابلة للتداول أو التجارة وحتى السفات ا�وراق

اة عا للمبالغ والقيم وذلك مع مراالمعدة في الجزائر والقابلة للتسديد خارج الجزائر، تخضع لرسم الطابع نظر جالسفات
  (3) .86و   80ليھا في المادتين عالمنصوص  ا-ستثناءات

ذات أجل أو التي تدفع حا-، تخضع إلى الطابع النسبي  و الحوا-ت ير القابلة للتداولغإن ا�وراق والسندات  :78المادة  
  . القابلة للتداوليرھا من ا�وراق غو جمثلما ھو مستعمل في السندات �مر والسفات

Fه، ا�وراق والسندات والتفويضات عأ 78و 77ليه في المادتينعتخضع لرسم الطابع النسبي المنصوص  :79المادة  
  . بنقل أموال من مكان إلى آخرح ير القابلة للتداول مھما كان شكلھا أو تسميتھا والتي تسمغوجميع الحوا-ت 

  . Fه والمكتتبة في الجزائر والقابلة للدفع بھا أو العكسعذكورة ألى المحررات المعويطبق ھذا التدبير  

                                                           

  .2017ة لسن. م.من ق 22محدثة بموجب المادة :  70المادة  ) (3)
  .1991م لسنة .من ق 47معدلة بموجب المادة : 71المادة  (4)

  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة : 75المادة  (1)
  .1986م لسنة .من ق 73معدلة بموجب المادة : 76المادة  (2)
   .2000م لسنة .من ق 31و 1986م لسنة .من ق 74معدلة بموجب المادتان  : 77المادة  (3)
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ير مدموغ، دون أن تتطلب غلى ورق عالمسحوبة للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يمكن أن تكتب  جإن السفات: 80المادة  
  . ليھا من أجل الطابععة بصفة قانونية أو مؤشر غرسوم الطابع والغرامة، شريطة أن تكون مرفقة با�ولى المدمو

ير مرفقة بالتي ھي قيد التداول والمخصصة للحصول غليھا من أجل الطابع، عة أو المؤشر غوإذا كانت ا�ولى، المدمو 
لى ھذه ا�خيرة وذلك تحت طائلة العقوبات عيجب أن يكون الطابع أو التأشير من أجل الطابع دائما . لى التظھيراتع

  . بابليھا في ھذا الع المنصوص
من بلد أجنبي لم يطبق فيه بعد رسم الطابع، والقابلة للتسديد في الجزائر، تخضع للطابع أو  اKتيةإن ا�وراق  : 81المادة 

  . التأشير من أجل الطابع قبل أن يجري تداولھا أو قبولھا أو مخالصتھا
بلد أجنبي والمتداولة أو المظھرة أو المقبولة أو تخضع كذلك لرسم الطابع ا�وراق المسحوبة من بلد أجنبي إلى :  82المادة  

  . المحصلة في الجزائر وذلك طبقا �حكام القوانين وا�نظمة الجاري بھا العمل

  م الثانيـالقس
  تعريفة الرسوم

بع دج سعر الرسم النسبي للطا  100دج أو جزء من   100ج لكل .د  0,50بـد تعريفة الرسم النسبي للطابع تحد:  83 المادة 
  : لى عالمطبق 

   ؛يرھا من السندات وا�وراق القابلة للتداول أو للتجارةغ و والسندات �مر أو للحامل جالسفات)  1
   ؛ير القابلة للتداولغا�وراق والسندات ) 2 
دج كلما  100ير إنه يتم تطبيق حق قدره غ. ير القابلة للتداول مھما كان شكلھا وتسميتھاغالتفويضات وجميع الحوا-ت ) 3 

  F. (1)ه مبلغ أقلعمن تطبيق الجدول أ جنت

يرھا من ا�وراق القابلة للتداول أو غالرجوع و جوالسندات �مر أو للحامل والحوا-ت وسفات جالسفات تخضع : 84المادة  
بھا العمل، لحق للتجارة المسحوبة من بلد أجنبي إلى بلد أجنبي والمتداولة في الجزائر طبقا للقوانين وا�نظمة الجاري 

   (2).83الطابع المحدد في المادة 
لى تأشيرھا من أجل ع، أن يعمل   83ة طبقا للمادة غير مدموغورقة  ىلعلى من يحصل من مكتتب عيجب  : 85المادة  

شر يوما وفي عشر يوما من تاريخھا أو قبل انقضاء ا�جل إذا كان لھذه الورقة أقل من خمسة عالطابع خFل الخمسة 
  . ةيملعيع الحا-ت قبل كل جم

وتخضع ھذه التأشيرة من أجل الطابع إلى رسم يساوي ثFثة أضعاف الرسم الذي كان يمكن أن يطلب إذا تم تسديده بصفة  
  . منتظمة ويضاف إلى مبلغ الورقة بالرغم من كل شرط مخالف

وراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسديد وتطبق أحكام المقطعين السابقين على السفاتج والسندات �مر وغيرھا من ا� 
  . خارجھا من دون المساس بالقوانين وا�نظمة الجاري بھا العمل

غير مخالفة للقوانين وا�نظمة ا�وراق التجارية المكتوب عليھا منذ إنشائھا عبارة تعيين الموطن  - تخضع:   86المادة 
  . دج  100ب للصكوك البريدية، - تخضع إ- لرسم طابع قدره الجاري بھا العمل، في مؤسسة للقرض أو في مكت

، تستفيد من   82و  81وإن ا�وراق المسحوبة خارج الجزائر والتي يمكن أن يطبق عليھا رسم الطابع النسبي طبقا للمادتين  
ارة تعيين الموطن نفس النظام شريطة أن تكون، في الوقت الذي تصبح الضريبة واجبة ا�داء في الجزائر، متضمنة عب

  (3).تتماشى مع أحكام المقطع السابق

  م الثالثـالقس 
 كيفيات التحصيل

إن رسم الطابع الذي تخضع له ا�وراق التجارية المنشأة في الجزائر أو الصادرة من بلد أجنبي لم يطبق فيه :   87المادة  
   .بعد الطابع، يمكن أن يستخلص بواسطة وصل يسلم بقباضة الضرائب

  (4).المدير العام للضرائب قرار من  عن طريق ،ا-قتضاءالطوابع المنفصلة، عند  استعمالحدد كيفيات ت
ا�وراق  يرخص أيضا للمكلفين، قصد تسديد رسم الطابع، أن يدمغوا ا�وراق التي يخصصونھا لتحرير :  88المادة  

  .واسطة عFمات خاصةالتجارية بالطريقة غير العادية وذلك تحت إشراف إدارة التسجيل ب
والتي ألصق عليھا طابع منفصل أو ألصق عليھا طابع    78ة ا�وراق المشار إليھا في المادةغتعتبر غير مدمو :  89المادة  

  . منفصل مستعمل بعد

                                                           

   .2000م لسنة .من ق 29و  1986لسنة .م.من ق 75معدلة بموجب المادتين :  83المادة   (1)
   .2000م لسنة .من ق 29و 1986م لسنة .من ق 76معدلة بموجب المادتين :  84المادة  (2)
 .2000م لسنة . من ق 29و 1986م لسنة .من ق 77معدلة بموجب المادتين : 86المادة (3)
   .1998م لسنة . من ق 30و  1996م لسنة . من ق 101لة بموجب المادتين معد:  87المادة  (4)
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ة، غوير المدمغ المحرراتفإن جميع ا�حكام الجزائية وغيرھا من ا�حكام الخاصة بالعقود أو الوثائق أو  ،ونتيجة لذلك 
 . يمكن أن تطبق عليھا

  م الرابعـالقس
 العقوبات 

  .دج 5.000إلى    500يعاقب على كل مخالفة �حكام ھذا الباب، بغرامة تتراوح من  : 90المادة  
  . من ھذا القانون 107وتعاين المخالفات طبقا �حكام المادة  
 500بة الواجبة ا�داء، فإن الغرامة المتراوحة بين وعندما ترتكب المخالفات نتيجة عدم الدفع الكلي أوالجزئي للضري 

  . ير مدموغ أو ناقص الدمغةغدج، تكون مستحقة بالتضامن بين جميع ا�طراف بالنسبة لكل محرر  5.000 و
   (1) .ويدفع المخالفون، زيادة على ذلك وبالتضامن رسوم الطابع 
تفيد س___من عل__ى المكتت___ب أو القاب__ل أو المأع__Fه، بالتض___ا  90تطب__ق الغرام___ة المنص__وص عليھ___ا ف__ي الم___ادة  :91الم==ادة  

ي___ر المؤش___ر عليھ___ا م___ن أج___ل الط___ابع وذل___ك ف___ي حال___ة مخالف___ة أحك___ام غة أو غ___أو المظھ___ر ا�ول للورق___ة غي___ر المدمو
  .   86 و   85،   81،  77المواد 

، فإن أول المظھرين المقيم ا-قتضاءوفضF عن تطبيق المقطع أعFه، عند    81المادةوبالنسبة لLوراق المشار إليھا في  
  . اKخرينالجزائر، تطبق عليه ھذه الغرامة بالتضامن مع المخالفين  فيبالجزائر أو الحامل، عند عدم وجود تظھير 

للتسديد في خارج  والقابلةير ذلك من ا�وراق المكتتبة في الجزائر غعلى السفاتج والسندات �مر و السابقةتطبق ا�حكام  
  .ائرالجز

لى المكتتب والمتنازل ا�ول وذلك في حالة ع، بالتضامن  Fعأ   90ليھا في المادةعتطبق الغرامة المنصوص  : 92المادة  
  .  Fهعأ 78ير القابلة للتداول والمشار إليھا في المادة غالمخالفة التي تخص ا�وراق أو السندات 

لى المكتتب أو المستفيد أو الحامل وذلك في ع، بالتضامن  Fعأ  90 دةليھا في الماعالغرامة المنصوص تطبق  : 93 المادة 
  (2).ملغاة :  94المادة   .هFعأ 79القابلة للتداول والمشار إليھا في المادة  غير حالة المخالفة التي تخص ا�وراق أو السندات

-    ،هFعأ   86و  85، 83،   81دوفقا للمواليھا من أجل الطابع عير مؤشرة غة أو غير مدموغإن حامل سفتجة  :  95المادة 
، حتى يتم استخFص رسوم اKخرينيستطيع أن يمارس أي طعن منحه له القانون ضد الساحب والمظھرين والملتزمين 

  . الطابع والغرامات المستحقة
جميع الحامل في والغرامات المستحقة، ممارسة الطعون التي ھي من حق  عرسوم الطاب دفعوتوقف أيضا، إلى حين  

  . دليھا من أجل الطابع طبقا لنفس الموارعير المؤشر غة أو غر المدموغيو بعا�وراق ا�خرى الخاضعة للطا
  . وجميع الشروط المخالفة تكون باطلة 
   (3).ملغاة : 96المادة  
قيم ا�خرى المشار ليحظر على كل شخص وكل مؤسسة عمومية تحصيل ا�وراق التجارية أو غيرھا من ا :  97 دةالما 

غير المدموغة أو غير المؤشر عليھا من أجل الطابع أو أن تعمل على تحصيلھا لحسابھا أو لحساب   79دة إليھا في الما
  . اكتسابھاإلى عدم  دى ذلكالغير ولو أ

كانت تتعلق بأوراق  للرجوع بدون نفقة سواء على السند أو خارجه، تكون باطلة إذا اتفاقيةإن كل إشارة أو :   98المادة  
  . ة أو مؤشر عليھا من أجل الطابعغير مدموغ
والسندات �مر وغيرھا من ا�وراق المكتتبة في الجزائر  جعلى السفات 98لى إ   95واد منتطبق أحكام الم :99المادة  

  . والقابلة للتسديد خارج الجزائر
  لباب الرابعا

  طابع المخالصات
  �ولام ـالقس 

  يفاتتعر –عموميات  
رفية عدادھا بصفة عير موقعة التي تم إغھا سواء كانت موقعة أو عتخضع السندات بمختلف أنوا:  أو: :  100المادة 

 100 ن كل قسط منع) دج  1(تحدد حصته بدينار  ،ة لرسم طابععراء أو إثبات التسديدات أو المبالغ المدفوبوالمتضمنة إ
   (4) .دج  2.500 دج أو يفوق  5يقل المبلغ المستحق من دج، دون أن  100دج أو جزء من القسط من  
  . دج  20 لى المبالغ التي - تفوقع- يطبق ھذا الحق  

                                                           

  . 2000م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة :  90المادة   (1)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  94المادة   (2)
  ) .إلى قانون اjجراءات الجبائيةتنقل ھذه ا�حكام (  2011م لسنة  .من ق 24ملغاة بموجب المادة :  96المادة   (3)
من  29و  1996م لسنة .من ق 63، 1994م لسنة .من ق 59، 1993م لسنة .من ق 41، 1986م لسنة .من ق 78معدلة بموجب المواد : 100المادة  (4)
   .2003م لسنة .ق 36و  2002لسنة . م.من ق 27، 2000ت لسنة .م.من ق 2، 2000لسنة  .م.ق
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   :ج.د  20تخضع لرسم طابع مخالصة موحد قيمته  -ثانيا
المتعلقة ا�شياء، باستثناء اSيصا-ت  الوثائق التي ھي بمثابة إيصال محض وتسديد أو مخالصة السندات أو القيم أو)  1

  بالصكوك المقدمة للتحصيل، 
  .ا نقديا تم لدى مؤسسة أو لدى شخص طبيعي عاSيصا-ت التي تثبت إيدا)  2

  . راءبقد أو إيصال أو مخالصة أو إعيستحق الرسم بالنسبة لكل :   101 المادة
  . Fهعأ   100 المادة في المحددةحكام ا� غير و- يطبق ھذا الرسم إ- بالنسبة للعقود العرفية التي - تتضمن أحكاما أخرى 
المخالصة من أي نوع كانت التي يعطيھا  إيصا-ت،   100ليه في المادةعالطابع المنصوص حق تعفى من :  102 المادة 

وان المحاسبين أو المحاسبين الخاضعين للھيئات على ا�عير أن ھذا التدبير - يطبق غ، أو يتلقاھا المحاسبون العموميون
التابع للقانون  الجبائيي أو التجاري والذين يظلون خاضعين للنظام عدواوين والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناوال

  .العام
 .إلزاميا ونيك وأن تسليم إيصا-ت المخالصة في الحا-ت المشار إليھا في المقطع السابق، -  

  (1) .انات والمتاحفو تعفى أيضا من دفع حق الطابع حقوق الدخول إلى حدائق الحيو
  م الثانيـالقس

  طرق التحصيل

  . يمكن تسديد رسم طابع المخالصة بإلصاق طابع منفصل :  103المادة 
  
مخالفة �حكام ھذا النظام، بغرامة  كلعلى يعاقب و ،الطوابع المنفصلة ستعمالإمرسوم شكل وكيفيات  ويحدد بموجب 

  (2) .دج  5.000    ى إل   500تتراوح من

إن المبلغ الذي يكون مستحق ا�داء فيما يخص مخالفات شرطة المرور، يحدد نظرا للغرامة ولجميع  : 104دة الما
  . الخزينة لحالعناصر المحصلة لصا

  : ةغير مدموغتعتبر  :  105المادة  
لتشريع الجاري ليھا في اعلصق بھا طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص أالعقود أو الوثائق أو المحررات التي )  1

  . به العمل أو التي ألصق بھا طابع مستعمل من قبل

 100ليھا في المادتينعالعقود أو الوثائق أو المحررات التي ألصق بھا طابع منفصل خارج الحا-ت المنصوص )  2
  (3).101و

  م الثالثـالقس 

  المتابعات –العقوبات  -المدينون بالرسوم  
   :بغرامةليھا عمن ھذا القانون يعاقب   101و 100 ،19 الموادحكام إن كل مخالفة � :  106المادة  
  . دج أو يساويه  50.000ن عإذا كان مبلغ الرسوم المتملص منھا يقل   ،%10 - 
دج أو  200.000 نعدج ويقل   50.000ن عن كل سنة مالية يزيد عص منھا إذا كان مبلغ الرسوم المتمل  ،%15 - 

  . يساويه
  .دج  200.000 نعكان مبلغ الرسوم المتملص منھا يزيد إذا   ، 25% -
  . لى كل الحقوقع  100%رامة بنسبة غطرق تدليسية تطبق  استعمالحالة  في 

  . ملية لم يسدد منھا رسم الطابععن كل عقود أو محررات أو إيصا-ت أو إيرادات عن كل عو تستحق ھذه الغرامة  

  

  (1). دج   500ھوإن الحد ا�دنى لتطبيق ھذه الغرامة 

   (2).ملغاة : 107 المادة 

                                                           

   . 2008ت   لسنة .م.من ق 16عدلة بموجب المادة م: 102المادة   (1)
  .2000م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة : 103المادة  (2)
  .  1985لسنة م .من ق 135معدلة بموجب المواد :  105المادة  (3)
   .1996م لسنة .من ق 66و  1988لسنة .م.من ق 76معدلة بموجب المادتين :  106المادة  (1)
  ) .تنقل ھذه ا�حكام إلى قانون اjجراءات الجبائية(  2011م لسنة  .من ق 24ملغيتان بموجب المادة :  108و  107المادتان  (2)
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  )2(. ملغاة : 108 المادة 

  (3)الباب الخامس 

  طابع ا8ع7نات

  م ا�ولـالقس

  أحكام عامة 

  (4) .ملغاة: 109المادة  

  م الثانيـالقس 

  ا8ع7نات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد 

  (5).اةلغم : 110لمادة ا 

  (6).اةغمل : 111المادة  

  )6(.ملغاة :112 لمادة ا

  )6(.ملغاة :113 لمادة ا

  )6(.ملغاة :114لمادة ا

  )6(.ملغاة :115لمادة ا

  القسم الثالث

  أو المحمي  المھيأا8ع7نات على الورق  

  (7).اةغمل  :116المادة  

  (8).اةغمل :117 المادة 

  )8(.اةغمل :118المادة  
  القسم الرابع 

  ة لمدھوناا8ع7نات 
   (1).ةغامل :  119المادة  

  (2) .ملغاة: 120المادة 

                                                           

  .2000م لسنة .من ق 33ملغاة بموجب المادة ): 124إلى  109المواد من ( الباب الخامس (3)
م .من ق 25و معدلة بموجب المادة  1986ت لسنة .م.من ق 10ا بموجب  المادة و معاد إحداثھ 1983م لسنة .من ق 126ملغاة بموجب المادة  : 109 ةالماد(4)

  . 2000م  لسنة . من ق  33و ملغاة بموجب المادة  1990لسنة 
من  28و معدلة بموجب المادة  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھا بموجب  المادة  1983م لسنة .من ق 126ملغاة بموجب المادة   : 110 المادة (5)
  . 2000م  لسنة . من ق  33و ملغاة بموجب المادة  1989م لسنة .ق

و ملغاة بموجب  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھا بموجب  المادة  1983م لسنة .من ق 126ملغاة بموجب المادة : 115إلى  111المواد من   (6)
  .2000م لسنة . من ق  33المادة 

من  28و معدلة بموجب المادة  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھا بموجب  المادة  1983م لسنة .من ق 126المادة   ملغاة بموجب: 116المادة   (7)
  . 2000م  لسنة . من ق  33و ملغاة بموجب المادة  1989م لسنة .ق

 33و ملغيتان بموجب المادة  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھما بموجب  المادة  1983م لسنة .من ق 126ملغيتان موجب المادة : 118و  117 (8)
  .2000م لسنة . من ق 

من  28و معدلة بموجب المادة  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھا بموجب  المادة  1983م لسنة .من ق 126ملغاة بموجب المادة   :119المادة  (1)
  .2000م  لسنة . من ق  33و ملغاة بموجب المادة  1989م لسنة .ق
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  م الخامسـالقس
   القواعد المشتركة لمختلف ا8ع7نات المشار إليھا أع7ه 

   .اةغمل :  121المادة 

  

  لسادس ام ـلقس ا

   يةئلضوا7نات ع8 ا

  (3) .ملغاة:  122المادة  

  (4) .ملغاة: 123 المادة

  (4).اةغمل : 124 المادة 

  (5) .اةغمل : 125مادة ال

  )5( .اةغمل :126لمادة  ا

  )5( .اةغمل :127لمادة ا

  

 
  الباب السادس

  طابع عقود النقل

  م ا�ولـالقس 
  الرسم المطبق على عقود النقل الفردي 

  أو الجماعي المسلمة للمقيمين عن الرح7ت الدولية 

ماعية المسلمة، بأي صفة كانت، لLفراد أو الجماعات المقيمة تخضع تذاكر نقل المسافرين الفردية أو الج:   1  128-المادة 
  : في التراب الجزائري والمتوجھين إلى خارج الوطن لرسم تحدد تعريفته كما يأتي

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

از سفر يتجه نحو الخارج عن طريق البر أو السكك ج لكل مسافر يحمل جو.د 500ويحدد ھذا الرسم جزافيا بمبلغ  
الحديدية، باستثناء المواطنين الحاملين لبطاقة حدودية عند توجھھم إلى البلدان المجاورة يوجه ھذا الرسم إلى ميزانية الدولة 

  . ، عن طريق قرار من الوزير المكلف بالميزانيةا-قتضاءتحدد كيفية التحصيل، عند 

  .ىملغ )2

   .ىغمل   )3

  . يدفع ھذا الرسم إلى الخزينة كل ثFثة أشھر ويدفع أيضا الفائض المحتمل عن تحصيل ھذا الرسم حسب نفس الشروط )4

                                                                                                                                        

و ملغيتان بموجب  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھما بموجب  المادة  1983م لسنة .من ق 126ملغيتان بموجب المادة  : 121و  120المادتان  (2)
  .2000م  لسنة . من ق  33المادة 

من   42و معدلة بموجب المواد  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھا بموجب  المادة  1980م لسنة .من ق 57ملغاة بموجب المادة  : 122المادة  (3)
  .2000م  لسنة . من ق  33و ملغاة بموجب المادة  1993م لسنة .من ق 43و 1989م لسنة .من ق 28و  1987م لسنة .ق

و  ملغاة بموجب المادة  1986لسنة ت .م.من ق 10و معاد إحداثھا بموجب  المادة  1980م لسنة .من ق 57ملغاة بموجب المادة  : 124و  123المادتان  (4)
  .2000م  لسنة . من ق  33
  . 1980م لسنة . من ق 57ملغاة بموجب المادة :  127إلى  125المواد من (5)
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  . في حالة تسديد سعر عقد من عقود النقل، يسدد كذلك الرسم ذي الحق من طرف القائم بالنقل )5 

6( Lل بدفع الرسم المستحق، يعاقب على كل مخالفة لFخSحكام السابقة بغرامة قدرھا ضعف القيمة المستحقة عن دون ا
  . كل تحصيل لھذا الرسم

وتطبق ھذه الغرامة حتى في حالة نقص التحصيل والدفع المؤخر إلى الخزينة للحصة المكملة للرسم من طرف القائم 
  . بالنقل

  . لرسم وتحصيلهتتولى إدارة الضرائب وإدارة الجمارك كل واحدة فيما يعنيھا بمراقبة قبض ا)  7

  (1).تحدد كيفيات تطبيق ا�حكام السابقة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل والصيد البحري)  8

  م الثانيـالقس 

  لقود النقطابع ع

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

رسا-ت عن طريق المFحة الصغرى من ميناء جزائري إلى ميناء Iبمقدار النصف بالنسبة لذا الرسم يقلص ھ 
  (2) .جزائري

في الجزائر إلى رسوم الطابع المساوية إلى  استعمالإن تذاكر الشحن اKتية من الخارج، تخضع قبل أي  : 130المادة  
لم تنص القوانين والتنظيمات الجاري بھا العمل خFف  ارسوم الطابع الموضوعة على تذاكر الشحن المحدثة في الجزائر م

  . ذلك

فيما يخص تذاكر الشحن المحدثة في الجزائر، فإن الرسوم الواجبة ا�داء بالنسبة لكل النسخ ا�صلية  : 131المادة  
  . المحررة، تستخلص بصفة كلية على ا�صل المخصص تسليمه لربان السفينة

وھذا   129، رسم أدنى يساوي أربعة أضعاف رسم الطابع المنصوص عليه في المادة غير أنه يحصل عن ھذا ا�صل 
  . لتحل محل الرسوم الواجبة ا�داء على النسخ ا�صلية ا�ربعة المقررة بصفة قانونية

م يساوي المخصصة للربان، يحصل رسا�صلية وفي حالة ما إذا لم تتم اSشارة إلى العدد الكلي للنسخ ا�صلية في النسخة  
  . المادة  هسم المحدد في المقطع ا�ول من ھذثFثة أضعاف الر

تستخلص  الممثلةمن الخارج، فإن الرسوم المستحقة عن كل النسخ ا�صلية  اKتيةحن شفيما يخص تذاكر ال:  132 دةالما 
  . ة بين يدي الرباندالنسخة ا�صلية الموجو كلية على بصفة

ليحل  129ة درسم الطابع المنصوص عليه في المايساوي ضعف  أدنىة ا�صلية، رسم النسخ  هغير أنه يحصل عن ھذ 
  . المخصصة لمتسلم البضاعة الشحن الربان وعلى تذكرة شحن على تذكرة ا�داءمحل الرسوم الواجبة 

وإما بصمة  حن يمكن أن تستخلص عن طريق إلصاق إما طوابع منفصلةشإن رسوم الطابع الخاصة بتذاكر ال:  133 المادة 
  (1) .العاديةالطابع بالطريقة غير 

وكل مخالفة لھذا . الطوابع المنفصلة المستعملة في تسديد الرسوم المقررة استعمالوسيحدد قرار من وزير المالية شروط 
  . ج.د  5.000إلى   500القرار يعاقب عليھا بغرامة تتراوح من 

 5.000إلى   500ر وغير مدموغة، تترتب عنھا دفع غرامة تتراوح من إن كل تذكرة شحن محدثة في الجزائ : 134المادة  
المخالفات أعوان الجمارك والضرائب ومن قبل  عاينيو ج، يسددھا بالتضامن الشاحن والربان ومجھز السفينة ومرسلھا.د 

  (2).عون مؤھل لتحرير محضر في مادة الطابع

عند الدخول أو الخروج،  ء�جنبية، أن يقدموا إلى أعوان الجمارك سوايجب على ربابنة السفن الجزائرية وا : 135المادة  
  . تذاكر الشحن التي يجب عليھم أن يحملوھا معھم

                                                           

من  2و 29و  1993لسنة .م.من ق 43، 1989لسنة .م.من ق 30، 1986لسنة ..م.من ق 79، 1983لسنة .م.من ق 116معدلة بموجب المواد : 128المادة  (1)
   .2003م لسنة .من ق 37و  2000لسنة .م .م  من ق 31و 1996م  .ق

من  44، 1986ت لسنة .م.من ق 11، 1984لسنة .م.من ق 132 1983لسنة . م.من ق 1979،116م لسنة .من ق 67معدلة بموجب المواد : 129المادة  (2)
  .2000لسنة .م.من ق 29و  1993لسنة .م.ق

   .2000م  لسنة .من ق 31ادة معدلة بموجب الم: 133المادة   (1)
  .2015م لسنة .من ق 25و  2000م  لسنة  .من ق 31معدلة بموجب المادتين: 134المادة  (2)
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  (3) .جد  5.000  إلى 500وكل مخالفة لھذا التدبير، يعاقب عليھا بغرامة تتراوح من  

  القسم الثالث

  لى سندات الم7حة البحريةعحقوق الطابع  

  سلمھا ا8دارة البحريةووثائقھا التي ت 

لى تحصيل رسم عيتوقف تسليم اSدارات المكلفة بالمFحة البحرية والصيد البحري السندات والوثائق : مكرر 135المادة  
  : طابع جبائي بواسطة إيصال يسلم إلى قباضة الضرائب حسب طبيعة العقد كما يأتي 

  . دج  1.000.........................................قد جزأرة سفينة ع - 

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

  . دج 50 .....................................إلى جدول الطاقم المضاف - 

  . دج 300....................................السند القانوني �من السفن - 

  . دج 600 ........................................لبحريةدفتر المFحة ا - 

طابع شكل  في دفتر المFحة البحرية دفع رسملى تسليم نسخة أخرى من عيترتب  - 
  . دج 600...................................................قدره

  . دج  400...............................................النزھة رخصة - 

طابع  شكل  رسم في لى تسليم نسخة أخرى من رخصة النزھة دفععيترتب  - 
  .دج 200........................................................قدره

  . دج 200..................................)سفن النزھة(بطاقة المرور  - 

شكل طابع  دفع رسم في) فينة النزھةس(ن تسليم نسخة ثانية من بطاقة سير عب تيتر - 
  . دج  100 .......................................قدره

رسم طابع  ماق البحار دفععيترتب من تسليم أو تجديد رخصة الصيد البحري في أ - 
  . دج  500 ...............................................بمبلغ

   .دج   300 ......................قدرھاصيد ا لبحري ا لمھني الكراسة  - 

  : لدفع رسم طابع يحدد كما يأتي المھني جدول طاقم السفينة الصيد البحري الصيد البحري إدارةيخضع تسليم  - 

  يرة التي تمارس الصيد البحري الحرفي، غبالنسبة للسفن الص ،دج  100* 

  (1) .حريبالنسبة للفئات ا�خرى من سفن الصيد الب ،دج  500 * 

  .المدير العام للضرائبقرار من  ، عن طريقا-قتضاءالطوابع المنفصلة، عند  استعمالتحدد كيفيات 

يتوقف تسليم وثائق و شھادات ا�من البحري على تحصيل في شكل طابع جبائي تحدد قيمته حسب : 2مكرر 135المادة  
  :طبيعة العقد كما يلي

 دج 200.......................................المFحة شھادة  -

 دج 100..................................أعوان ا�من شھادة  -

                                                           

  . 2000م  لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة : 135المادة  (3)
  26، 1996لسنة .م.من ق 101، 1995لسنة .م.من ق 36و معدلة بموجب المواد  1994لسنة .م.من ق 60محدثة  بموجب المادة : مكرر 135المادة  (1)
   .1998م  لسنة .من ق 30و
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  (2) .دج 150..............................ة للشھادات النسخ الثاني -
 

  الباب السابع

  طابع جوازات السفر 

جزائري  دينار آxف ستة قدره طابع ه لرسملصWحيت قانونية فترة لكل الجزائر في المسلم السفر جواز يخضع :136المادة   
 لجواز بالنسبة )دج (12.000 جزائري  ألف دينار عشرة اثني الرسم بمبلغ ھذا ويحدد النفقات، كل تغطي )دج(6.000  

  .صفحة 48المتضمن السفر

أيام ) 5(خمسة   يتم إصدار جواز السفر البيومتري اjلكتروني بناء على طلب المعني، حسب اjجراء السريع، في أجل 
) دج 25.000(جزائري  كحد أقصى من تاريخ إيداع الطلب، و ذلك مقابل دفع حق الطابع قدره خمسة وعشرين ألف دينار

  .صفحة 48للدفتر المكون من )  دج60.000(جزائري   صفحة و ستون ألف دينار 28بالنسبة للدفتر المكون من 

  .سليم وصليدفع ھذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل ت 

في حالة ضياع جواز السفر  بالنسبة �فراد جاليتنا المقيمين بإنتظام أو المتوجھين نحو الخارج، فيترتب على الحصول على 
دج، في شكل طابع جبائي، وذلك فضW عن ) 10.000(جزائري  جواز السفر الجديد، تحصيل رسم قدره عشرة اxف دينار

  .لىحق الطابع المذكور في الفقرة ا�و

  .تدفع ھذه الرسوم بواسطة إيصال لدى قابض الضرائب

ويعفى من دفع رسم الطابع المنصوص عليه في ھذه المادة، جواز السفر المسلم إلى الموظفين المسافرين في مھمة إلى 
 .الخارج، وكذا وثائق السفر المسلمة إلى الWجئين أو عديمي الجنسية

 

  

 – 069من رسم الطابع المذكور أعWه، لحساب التخصيص الخاص رقم ) دج 800(جزائري  يخصص مبلغ ثمانمائة دينار
 (1)."نيالصندوق الخاص للتضامن الوط"الذي  عنوانه   302

 جزائري  دينار آdف ستة مبلغ يعادل طابع لرسم بالخارج 5نا"قيم الجزائرية الجالية Xفراد السفر جواز إصدار يخضع : مكرر  136 دةا�ا

  . 0جنبية العمjت مقابل الدينار صرف أسعار بحس )دج (6000

 لجواز بالنسبة 0جنبية، العمjت مقابل الدينار صرف أسعار حسب )دج12.000( جزائري  دينار ألف ة�عشر  �mاث بمبلغ الرسم هذا ويحدد 

  .صفحة�48ا"تضمن السفر

،�حسب�wجراء�السريع،��ي�أجل��بالخارج 5نا"قيم الجزائرية ةالجالي أفراديتم�إصدار�جواز�السفر�البيوم=4ي�wلك=4وني�بناء�عuى�طلب�

 العمjت مقابل الدينار صرف أسعار حسبأيام�كحد�أق�~{�من�تاريخ�إيداع�الطلب،�و�ذلك�مقابل�دفع�رسم�طابع��يعادل،�) 5(خمسة��

)  دج60.000(  جزائري  دينارست5ن�ألف��صفحة�و �28للدف=�4ا"كون�من�) دج�25.000( جزائري  دينارمبلغ��خمسة�وعشرين�ألف��0جنبية،

  (2) .صفحة�48للدف=�4ا"كون�من�

دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل، يترتب عن كل تأشيرة  للمقيمين ا�جانب حق طابع يحصل :   137المادة

                                                           

   .1998م  لسنة . من ق  27محدثة بموجب المادة : 2مكرر 135المادة  (2)
من  45، 1988م لسنة .من ق  77، 1986ت لسنة .م.من ق 12، 1983لسنة .م.من ق 117، 1979لسنة  .م.من ق 68معدلة بموجب المواد : 136المادة  (1)
لسنة . م.من ق 26و 1998م لسنة .من ق 30و  1997لسنة .م.من ق 44، 1996لسنة .م.من ق 65و  1994لسنة .م.من ق 62، 61،  1993لسنة .م .ق

   .2017لسنة . م.من ق 18و 2016لسنة . م.من ق 12و 2015
  .2017لسنة . م.من ق 18ة ومعدلة بموجب الماد 2016لسنة . م.من ق 13محدثة بموجب المادة : مكرر 136المادة  (2)
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  : بواسطة إيصال يسلم بقباضة  قدره 
   ي؛ج عن تأشيرة خروج نھائ.د 500 - 

   ؛تأشيرة خروج وعودةج عن .د 500 - 

  :مقابل�القيمة�بالدينار�لــ�- 

  .يوما�) 20(ن�ريعش��إ�ى) 1( يوم��واحدمن�دج�عن�تأش45ة�التسوية�صالحة��1.000 •

  .أيام�) 7(سبعة��إ�ى) 1( يوم��واحدمن�دج�عن�تأش45ة�العبور�صالحة��800 •

  .وما�ي) 15(خمسة�عشر��إ�ى) 1( يوم��واحدمن�دج�عن�تأش45ة�التمديد�صالحة�800 •

  .يوما�) 30(ن�5ثjث�إ�ىيوما�) 16(دج�عن�تأش45ة�التمديد�صالحة�من�ستة�عشر�1.800 •

  .يوما) 45(ن�5خمسة�وأربع�إ�ىيوما�) 31(ن�5دج�عن�تأش45ة�التمديد�صالحة�من�واحد�و�ثjث�1.500 •

 .يوما) 90(ن�5تسع�إ�ىيوما�) 46(ن�5دج�عن�تأش45ة�التمديد�صالحة�من�ستة�وأربع�2.000 •

  .ن يتم دفع ھذا الرسم  عن طريق وضع طوابع منفصلةيمكن أ 

  .المدير العام للضرائبمن قرار ب ا-قتضاء،ند ع ،الطوابع المنفصلة استعمالتحدد كيفيات 

القنصلية تكون الحقوق القنصلية المستحقة لدى ممثلياتنا متساوية مع تلك المطبقة على الرعايا  ةوبالنسبة للتأشير
 . بلد المعنيالجزائريين من قبل ال

.تحدد�بصفة�دورية�ا"بالغ�ا"عنية،�بموجب�قرار�من�الوزير�ا"كلف�بالشؤون�الخارجية
 (3)

  

  :التأشيرات التاليةسوم، لرعفى من ھذه ات ،غير أنه

   ؛التأشيرات المسلمة على جوازات السفر الدبلوماسية -

   ؛مھمة ءأدا ءالتأشيرات المسلمة على جوازات السفر أثنا -

لى سبيل عوتسلم التأشيرات مجانا، . التأشيرة ءايا الدول التي أبرمت الجزائر معھا معاھدات بإلغاعتأشيرات المسلمة لرال - 
قائمتھا بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير  دايا الدول التي تحدعالمعاملة بالمثل، لر

  . لماليةات المحلية والوزير المكلف باعالداخلية والجما

  . الجنسيةالمادة على تأشيرة وثائق السفر المسلمة لFجئين وعديمي   هتطبق أحكام ھذ

   .المدير العام للضرائب من عن طريق قرارا-قتضاء، عند  ،الطوابع المنفصلة استعمالتحدد كيفيات  

  الباب الثامن
  طابع رخصة الصيد 

فعه دج يتم د 500نھا رسم طابع قدره عالتراب الوطني، يترتب ة لكل الحإن تسليم رخصة الصيد الص:   138المادة 
  . ن طريق وضع طوابع منفصلةعبواسطة إيصال يسلم إلى قباضة الضرائب 

  (1) .المدير العام للضرائبمن ن طريق قرار ع ،ا-قتضاءند ع ،الطوابع المنفصلة استعمالتحدد كيفيات  
  (2)  .ملغاة :  139المادة 

  رالباب الثامن مكر
  طابع رخص البناء 

  (3). اةلغم :مكرر  139المادة  

 1الباب الثامن مكرر  

                                                           

  101، 67، 1992م لسنة  .من ق 71، 1991م لسنة .من ق 48، 1986م لسنة  .من ق 80، 1980لسنة .م.من ق 58معدلة بموجب المواد : 137المادة  (3)
   .2017لسنة . م.من ق 20و 19و  1998م لسنة  .من ق 30و 1996م لسنة .من ق

   .1998م لسنة .من ق 30و1996م لسنة .من ق 101و  67، 1993م لسنة ..من ق 46، 1983م لسنة .من ق 118 معدلة بموجب المواد: 138المادة  (1)
 101و  67، 1993م لسنة .من ق 47، 1988م لسنة .من ق 78، 1983م لسنة .من ق 118، 1979م لسنة  .من ق 69معدلة بموجب المواد : 139المادة  (2)

  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة : و 1998ة  م لسن.من ق 30و   1996م لسنة .من ق
  .2000م  لسنة . من ق  34ملغاة بموجب المادة : 2مكرر 139مكرر إلى  139المواد من  (3)
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  حق الطابع المطبق على رخص تقسيم ا�راضي والتھديم 
  . اةغمل :1مكرر  139المادة  

 2الباب الثامن مكرر 
  التجزئة و العمران ،حق الطابع المطبق على شاھدات المطابقة 

  . اةغمل  :2مكرر  139المادة  
  

  باب التاسعلا
  طابع بطاقات التعريف وا8قامة 

ليھا أو عالتصديق  أو ند التأشيرعند تسليمھا أو عكانت السلطة التي تسلمھا، إما  اتخضع بطاقة التعريف، أي: 140المادة  
  : بما يأتيقدر يإلى رسم طابع  ،د المعمول بھاعحسب القوا إجباريةندما تكون ھذه اSجراءات عو ،تجديدھا

   ؛ن بطاقة التعريف المھنية للممثلعج .د  500 - 
  .المغاربية  ن بطاقة التعريفعج .د 100 - 

  (4) .وصل تسليم مقابل الضرائب ةضالدى قبويسدد ھذا الرسم 

    .ليھا، طبقا للتنظيم الساري المفعولعتتم معاينة ھذه المخالفات، المعاقب  

�ي�حالة�ضياعها�أو�إتjفها�أو�سرق��ا،�مقابل�دفع�طال��ا�مبلغ�ة�البيوم=4ية��لك=4ونية�يتم�تجديد�بطاقة�التعريف�الوطني :مكرر 	140 ا�ادة

).دج1.000(ألف�دينار�
(5)
   

  قباضة  لدى  وصل  بواسطة طابع حق لدفع تجديدھا، أو تسليمھا أثناء ا�جانب إقامة بطاقات تخضع :  141المادة 
  : الضرائب قيمته

  ).02(سنتين  لمدة سلم للبطاقات التي ت ،دج 3.000 -

 .سنوات) 10(لمدة عشر  للبطاقات التي تسلم  ،دج 15.000 -
 

 

 دج للبطاقات الت_ي تس_لم  1.000 قيمتهطابع  نسخة مماثلة يترتب عنه تسديد حق تسليم فإن اSقامة، بطاقة ضياع حالة وفي
 (1) .سنوات) 10( عشر لمدةتسلم للبطاقات التي . دج 3.000و ) 02(سنتين  لمدة

 .بالمثل المعاملة قاعدة تطبق ،ايفوقھ أو أعFه إليھا المشار المبالغ عن يقل مبلغا ما دولة تطبق عندما ،أنه غير

 بالمالي_ة والش_ؤون ،  الت_والي  عل_ى المكلف_ين،  ال_وزيرين  ب_ين  مش_ترك  بق_رار  الم_ادة  ھ_ذه  أحك_ام  تطبي_ق  كيفيات  تحدد
  .الخارجية

 أو تسليمھا أثناء حرفية، أو صناعية أو تجارية مھنة يمارسون الذين لLجانب المسلمة الخاصة طاقةالب تخضع : 142المادة  
  .الدولة  ميزانية  لفائدة  دج 10.000 قيمته طابع حق دفع إلى ،تجديدھا

  ).2(تحدد مدة صFحية ھذه البطاقة بسنتين 

ا�خرى المرتبط_ة  وا-لتزاماتلمطابقة لھا وكذلك الشكليات داد أو تجديد البطاقات من ھذا النوع والبيانات اعوإن شروط إ 
  .بھا ھي الشروط المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل

 .بالمثل المعاملة قاعدة تطبق ،يفوقھا أو أعWه إليھا المشار المبالغ عن يقل مبلغا ما دولة تطبق عندما ،أنه غير

   (2) . والشؤون الخارجية  بالمالية التوالي،  على المكلفين، الوزيرين  بين  شتركم بقرار  المادة  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحدد

 10 -81المؤسسين بموجب القانون رقم  ،و ترخيص العمل ةيخضع تسليم رخصة العمل المؤقت:   1مكرر  142المادة 
ولمدة  ،ا�جانبالمتعلق بشروط توظيف العمال و 1981 سنةيوليو   11موافق لـ 1401رمضان  9المؤرخ في 

طابع وضع عن طريق دفع ھذا الرسم مكن يو  .إلى قباضة الضرائبج .د 10.000 قدره رسم دفع إلىا، مصFحياتھ

                                                           

من  66، 1993م لسنة .من ق 48، 1991ت  لسنة .م.من ق 20، 1983م لسنة .من ق 120و  1979م لسنة .من ق 70معدلة بموجب المواد : 140المادة  (4)
  2015لسنة . م.من ق 27و .1998لسنة . م.من ق 30و 1997م  لسنة .من ق 45و  1996م لسنة .ق

  .2017لسنة . م.من ق 21محدثة بموجب المادة : مكرر 140المادة  (5)
و  1998م لسنة  .من ق 30و 1996م  لسنة  .من ق 101و  67، 1993م لسنة .من ق 49،  1979لسنة . م.من ق 71معدلة بموجب المواد : 141المادة  (1)
   .2013لسنة . م.من ق 7و  2010م لسنة .من ق 17
  .2010لسنة . م.من ق 18و 1996م لسنة .من ق 67و 1993لسنة . م.من ق 50معدلة بموجب المواد :  142المادة  (2)
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 (3) .منفصل

  
     .زوجات أجنبيات لمواطنين جزائريينب ا�مرإذا تعلق  ،دج1.000 بـيحدد مبلغ ھذا الرسم 

 عمل سند من نسخة تسليم حالة أوفي السندات ھذه تجديد حالة في ،التعريفات ھذه مختلف على% 50 قدرھا زيادة وتطبق 
 .متلف أو مسروق أو ،مفقود

 :العمل تراخيص أو المؤقتة العمل رخص تجديد أو تسليم رسم إلى ،أدناه المبّينين ا�جانب العمال فئات تخضع -
 مع الجزائر  أبرمتھا اتفاقية أو معاھدة بوجبم العمل تراخيص و ؤقتةالم العمل لرخص  ينالخاضع غير ا�جانب العمال - 

 ؛ا�جنبي للعامل ا�صلي البلد دولة
 ؛الجنسية  ييمأوعد  لFّجئ  ا�ساسي القانون من ستفيدونالم  ا�جانب العمال - 
 أقصى لىع السنة في أشھر  )03(  ثFثة  (قصيرة    زمنية  لفترة  مھمة أو انتداب إطار في  تدخلونالم  ا�جانب العمال - 

  (3) .تقدير

  . ن طريق قرار من المدير العام للضرائبع ،ا-قتضاءند ع ،تحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة

  . يتم إثبات ومعاقبة المخالفات الخاصة بھذه المادة طبقا للتنظيم الساري المفعول 

حساب يحصل للرياضي لرسم موحد تخضع شبكات الرھان الرياضي الجزائري وقسيمة اللوطو ا: 2مكرر 142المادة 
  (4) لى المطبوع الذي يسلم ويختمعيلصق ) ج.د 5(الميزانية العامة في شكل طابع جبائي قدره خمسة،

 

  الباب التاسع مكرر

  طابع الوثائق القنصلية 

تحدد  عطاب والقنصلية الجزائرية في الخارج لرسم الدبلوماسيةالعقود التي تسلمھا البعثات  عتخض: 3مكرر 142المادة 
  . قيمته المقابلة، حسب طبيعة العقد ووفقا للتنظيم المعمول به

حدد بمقرر مشترك بين وزير الشؤون ييم القنصلي لرسم طابع قويخضع التر. جوازات المرور عتعفى من رسم ھذا الطاب
   .الخارجية والوزير المكلف بالمالية

   :ما يأتييحدد ك ،تخضع العقود المذكورة أدناه لرسم الطابع 

  

  )دج(رسم الطابع   طبيعة العقد

 ...……..…………………اSقامةشھادة تغيير -
دج من القيمة المصرح  10.000دج عن كل  10يرفع ھذا الرسم بمبلغ 

  .بھا
  .للطلبة و المتدربين فقط ℅50يخفض ھذا الرسم بنسبة 

 ...……………شھادة ا-ستقبال أو شھادة اSيواء-  
 ...…………………………التصريح ا�بوي-  
 .…..………………: عن كل وحدة /التصديق-  
 ……عن كل وحدة/اSشھاد على المطابقة لLصل -  
عن كل /)عقود و وثائق أخرى(النسخة المصدقة  

  ………………………………………وحدة

  دج 300
  
  
  
  
  دج 100
  دج 50
  دج 40
  دج 50

  

                                                           

 67،  1993م لسنة .من ق 51و  1986م لسنة .من ق 81ومعدلة بموجب المواد  1982لسنة . م.من ق 60محدثة بموجب المادة : 1مكرر 142المادة  ( (3)
   .2015ت لسنة ..م.من ق 30و  2000م  لسنة .من ق 35و  1998لسنة . م.من ق 30و  1996لسنة . م.من ق 101و

 67،  1993لسنة  م.من ق 51و  1986م لسنة .من ق 81ومعدلة بموجب المواد  1982لسنة . م.من ق 60محدثة بموجب المادة : 1مكرر 142المادة  ( (3)
   .2015ت لسنة ..م.من ق 30و  2000م  لسنة .من ق 35و  1998لسنة . م.من ق 30و  1996لسنة . م.من ق 101و

 1993م لسنة .من ق 52و  1990لسنة . ت. م.من ق 27معدلة بموجب المواد  1986ت لسنة .م.من ق 13محدثة بموجب المادة : 2مكرر 142المادة  (4)
   .2000م لسنة .من ق 29و 1994.م لسنة.من ق 63و
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 ……………………تأشيرة الوثائق التجارية-  
 ………………………شھادة مصدر البضائع-  
 .................................. العدلية السوابق صحيفة - 
 ......................تأشيرة عقود جزأرة السفن - 
 .....مFحةالسفن للقابلية  أو  شھادة أمنتأشيرة   - 
 ...............تأشيرة تسليم ترجمة الدفتر العائلي - 
 ......تسليم نسخة ثانية من الدفتر العائلي تأشيرة  - 
 ............................شھادة الممثل الشرعي - 
 ................................التصريح بالفقدان - 
 ...........................شھادة الترقيم القنصلي - 
  ...............شھادة الشطب من سجFت الترقيم - 

  دج 40
  دج 6.000
  دج 6.000

  (*)دج 500
  دج 1.000
  دج1.500

  دج 100
  دج 100
  دج 50
  دج 50
  دج 30
  دج 30

  
  الباب العاشر

  يةا8داروبا8جراءات  راتالسيا ةادبقي المتعلقةالرسوم  

 500 بـ إن رسم تسليم أو تمديد مدة صFحية رخص السياقة الدولية المشار إليھا في قانون المرور، والمحدد : 143المادة  
   .منفصل طابع ريق وضعطتم دفع رسم ھذا الطابع عن ي أندج، يحصل بواسطة إيصال يسلم بقباضة الضرائب، يمكن  
   .قرار من المدير العام للضرائبعن طريق ، -قتضاءا ، عندتحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة 
 . الوثائق للطابع الحجمي هضع ھذخ- ت 
  (1).بالطابع الحجميعاقب عليھا كما ھو الشأن في المخالفات الخاصة يالمادة و هتثبت المخالفات �حكام ھذ 

الحصول على رخصة سياقة السيارات، والدراجات النارية وكل أنواع العربات ذات محرك  امتحانإن رسم  : 144المادة  
  . المترشح طرف دج، يحصل بقباضة الضرائب، يرفق إيصال الدفع بالطلب الموجه للسلطة المختصة من   200بـوالمحدد 

إن تسليم نسخ . يحصل لصالح الخزينة دج   500ه، دفع رسم قدرهارات المشار إليھا أعFيترتب عن منح رخص سياقة السي 
  . دج   200هالرخص يترك منه تحصيل رسم مقدار همماثلة من ھذ

  (2) .، يتحملھا الطالبدج   300ضع إلى دفع رسم بقيمة خإن تسليم شھادة سياقة الدراجات النارية، ي 
  .ابع منفصلطتلصيق  طريق نيتم دفع ھذا الرسم ع أنيمكن  

    .قرار من المدير العام للضرائبعن طريق ، ا-قتضاء ، عندتحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة
زينة لدفع خ، كل عملية تحصيل لصالح ال أثناءضع بطاقات ترقيم السيارات والعربات ذات محرك خت : I -  145المادة 

  :  هائب حسب المعد-ت المحددة أدناابع بواسطة إيصال يسلم بقباضة الضرط
بالنسبة للدراجات ذات محرك والدراجات النارية، والدراجات ذات ثFث عجFت وأربع عجFت والتي تحتوي على  )1

  . دج   300 .......:محرك
 Fعاقة فيھا ، مصابا بعاھة حددت نهإ- أن ھذا الرسم - يطبق في حالة ما إذا كان مالك الدراجات المشار إليھا أعSبـسبة ا 

  . على ا�قل%   60
  :بالنسبة للسيارات السياحية، والشاحنات الصغيرة والشاحنات وسيارات النقل الجماعي )2   

  دج    500 ........................................ .أحصنة   4إلى  2من -
  جد   800 .........................................أحصنة  9ىإل   5من -
  دج   1000 .......................................ةنأحص   10من ابتداء -
   دج   700 ........................................... .للجراراتبالنسبة   )3
 ريق تلصيقطيمكن أن يتم دفع ھذا الرسم عن    .دج 1800............ ..بالنسبة لgليات المتحركة لLشغال العمومية  )4

  . منفصل طابع

                                                           

من  64و  1993م لسنة .من ق 53و 1991م لسنة .من ق 49معدلة بموجب المواد  و 1988م لسنة .من ق79محدثة  بموجب المادة : 3مكرر 142المادة    (*)
   .2010ت لسنة .م.من ق 12و  1996م لسنة .من ق 67و 1994م لسنة .ق

 و 67،   1993م لسنة.من  ق 54،  1989م لسنة .من  ق31، 1986.م لسنة.من ق 82، 1984لسنة . م.من ق 132 معدلة بموجب المواد: 143المادة  (1)
   .1998م لسنة .من ق 30و 1996م لسنة .من ق 101

و  67، 1993ة لسن. م.من  ق 55، 1986.ت لسنة.م.من  ق14، 1983.م لسنة.ق 121، من 1979لسنة . م.من ق 72معدلة بموجب المواد : 144المادة  (2)
   ..1998م لسنة .من ق 30و 1996م  لسنة .من ق 101
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  . قرار من المدير العام للضرائبعن طريق ،  ا-قتضاءالطوابع المنفصلة، عند  استعمالحدد كيفيات ت
  . زينةخيتم  تحصيله لفائدة ال ،دج   200البطاقات الخاصة بترقيم السيارات دفع رسم قيمته هينتج عن مستخرجات ھذ 
ة ا�ولى من بطاقات ترقيم السيارات المسلمة في حالة تغيير خالسابقة بالنسبة للنس ويطبق الرسم المشار إليه في الفقرة 

ص الطبيعي خالمسكن أو تغيير الحالة المدنية أو التغيير البسيط لتسمية الشركة من دون إحداث شخصية معنوية جديدة للش
  . ص المعنوي الذي يملك المركبةخأو الش

II - في السير والتعريفات المشابھة    00متعلقة بوضع السيارات المرقمة تحت تسلسلينتج عن وصو-ت التصريحات ال
  (4).زينةخيتم تحصيله لفائدة ال )دج   500(مائة دينار جزائري س دفع رسم تحدد قيمته بخم ،ة المفعوليالسار

  . نص -حقالسابقتي الذكر عند الحاجة بموجب    145و   144تحدد شروط تطبيق المادتين :  146المادة  
  : بقا للنصوص السارية المفعول في مادة الطابع الحجمي ويعاقب عليھا ط 145و   144تعاين المخالفات �حكام المادتين 
�ربعة أضعاف الرسوم المستحقة  مساويةعندما ينجر عنھا عدم الدفع الكلي أو الجزئي للرسوم المقررة ، بغرامة  )1 

 . دج   1000زينة من دون أن تقل عنخلل
 
  
  (1) .دج   5000ىإل   500وفي الحا-ت ا�خرى، بغرامة تتراوح من) 2

ص مصلحة المناجم وحدھا أو بمساعدة مصالح أخرى للسيارات والعربات المجرورة على دفع حيتوقف ف :147 ادة الم 
  .الضرائب لدى المناجم بقباضة همسبق لرسم وحيد يتم تسديد

   (2): يأتي كما المضادة والمعاينة التقنية المعاينة عند المطبقة ،الرسوم كل فيھا بما التعريفات، سقف يحدد

  : ا-ستFم :أو:

   .دج   1200...........................استFم السيارات حسب كل نوع - 
   .دج   300......................ات كل سيارة على حدة استFم السيار - 
   .دج 500 .....................كلغ، حسب كل نوع   1.000يزيد وزن حمولتھا على  استFم العربات المجرورة التي - 
   .دج   450 ...............كلغ، كل عربة على حدة    1.000 استFم العربات المجرورة التي يزيد وزن حمولتھا على - 
   .دج   250 ......................................ة والدراجات ذات المحرك، حسب كل نوع ياستFم الدراجات النار - 
  .دج   200...................................استFم الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك، كل دراجة على حدة - 

 
  : للمركبات  الدورية  التقنية  المراقبة -ثانيا 

 ) دج  (  الرسوم لمركباتا مجموعة
 المضادة  ةالمعاين التقنية المعاينة

 100 200 السياحية  السيارات
 100 200 المؤجرة  المركبات
 50 100 ا�جرة  سيارات

 50 100   السياقة  لتعليم  المعدة  المركبات
 150 300 ل_شخاص  الجماعي  النقل  مركبات
 100 200 الخفيف  للوزن  البضائع  نقل  مركبات
 150 300 الثقيل  للوزن  البضائع  نقل  مركبات

 150 300 الخطيرة  المواد  لنقل  المعدة  لمركباتا
 100 200 الصحي  للنقل  لمعدة ا  المركبات
 100 200 التصليح  مركبات

                                                           

 101و  67، 1993م لسنة .من ق 56و  1986لسنة .م.من ق 83، 1983لسنة .م.من ق 122، 1981لسنة .م.من ق 70معدلة بموجب المواد : 145المادة  (4)
   .2006لسنة  م.من ق 20و  1998م لسنة .من ق 30و 1996م لسنة  .من ق

   .2000لسنة   م .من ق 31معدلة بموجب المادة : 146المادة  (1)
   . 2010سنة م ل.قمن  19معدلة بموجب المادة : 147المادة  (2)



 

29 

 

  
  . اتنوس  )3( ثل ثFك دج 500 طيرةخال دربط سيارات نقل الموا قبةمرا :ثالثا 

بتھا قوق بوثائق استFم السيارات أو مرافرائب المرضال ضةم بقبالال يسصإي ةطسبوا دفعهر ثإ لمسددا الرسم مبلغ يبقى
ر يثبت ا-ستFم أو حضخول السيارة تسليم مى دلعولو ترتب  ةنھائي صفةب نةزيخمكتسبا لل ،ربطھا قبةأو مرا نيةالتق

  . المنفصلةع الطوابع ضريق وطن عحقوق الطابع  دفعيمكن أن يتم . بالمرورص الترخي

  (3). رائبضلقرار من المدير العام لعن طريق ،  ا-قتضاءعند  وابع المنفصلة،الط استعمالتحدد كيفيات 
 

 

 

  العاشر مكرر بابال

  واLليات المتحركة اتريع السياب تعلى معام7 ترتبالرسم الم 

  صل الوحيدفال

  يفةعرتق والبيطتال الجم -الوعاء  

  (1) .ا�نواعامFت بيع السيارات من كل الدولة رسم خاص بمع ةميزانيائدة لفيحصل  :مكرر   147المادة  

  .تنازل عن السيارة أيكاھل البائع عند  ىمكرر عل 147يوضع الرسم المشار إليه في المادة  :3مكرر   147المادة 

مكرر أعFه  147باستثناء السيارات المستوردة من طرف وكFء السيارات، - تطبق أحكام المادة  : 4مكرر   147المادة 
 القنصليأو السلك الدبلوماسي أو في التراب الوطني للسيارات المستوردة سواء من طرف المھاجرين   استعمالول خFل أ

 (2) .ني المسموح لھم بالحصول على سيارة مھيأة خصيصا لھمطالجزائر أو معطوبي حرب التحرير الو إلىلدى عودتھم 

  : من دفع الرسم ىتعف:   5مكرر   147المادة  

  . سنوات عند تاريخ عقد بيعھا   5تتجاوز التي-ت عن السيارات السياحية التناز - 

خ يسنوات عند تار)  7(من سبعة  أكثروالتي لھا  إجباريان السيارات النفعية وعن اKليات المتحركة المسجلة عالتناز-ت  - 
  . عقد بيعھا 

لعمومية، المطالبة بإعادة بيع سياراتھا التي لم تعد صالحة أو الھيئات أو المؤسسات ا اSداراتالتناز-ت التي تقوم بھا  - 
  . لFستعمال

ات القانونية في ھذا ءا في شكل حطام، بعد إتمام اSجراارات المعطوبة نتيجة حادث والمعاد بيعھيالتناز-ت عن الس - 
  . المجال

والمؤسسات العمومية، لصالح العمال  وا�جھزة واSداراتوالدولة الحزب التناز-ت عن السيارات التي تقوم بھا ھيئات  - 
  . التنظيم طريق المستفيدين من قروض منصوص عليھا عن

   (3) .قابضي الضرائب المختلفة وقابضي الجمارك طرف عن السيارات المحجوزة من تلتناز-ا -  

  (4)  :أتييتحدد تعريفة الرسم كما :  6رمكر   147المادة

                                                           

من  19و 1998م لسنة .من ق 30و  1994لسنة .م.من ق 65، 1985لسنة .م.من ق 137، 1983لسنة .م.من ق 123معدلة بموجب المواد : 147المادة  (3)
   .2010لسنة . م.ق
   .1978م لسنة .من ق 83محدثة بموجب المادة : 6مكرر 147مكرر إلى المادة  147المواد من  (1)
  . 2008ت .م.من ف 17معدلة بموجب المادة :  4مكرر  147المادة  (2)
  .1983م لسنة .من ق 124معدلة بموجب المادة : 5مكرر  147المادة  (3)
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  .للسيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا عند ا-ستعمال ا�ول في السير بالنسبةكذلك،  ،تحصيل ھذا الرسم ميتو

Ι-1.بنزين -السيارات السياحية ذات محرك:  

  .دج 80.000 .................................................................3سم 800سعة ا�سطوانة - تفوق  -

  .دج 110.000 ..................................أو تساويھا  3سم1500و تقل عن  3سم 800سعة ا�سطوانة تفوق  -

 .دج 120.000 ................................أو تساويھا 3سم 2000و تقل عن 3سم 1500سعة ا�سطوانة تفوق  -

 .دج 140.000 ...............................أو تساويھا 3سم 2500و تقل عن  3سم 2000سعة ا�سطوانة تفوق  -

 .دج 250.000 .................................................................3سم 2500 سعة ا�سطوانة تفوق -

 

                                                                                                                                        

 28، 1990لسنة .م.من ق 71، 1989لسنة .م.من ق 32 ، 1987لسنة . م.من ق  43 ،1982لسنة .م.من ق 43معدلة بموجب المواد : 6مكرر  147المادة  (4)
ت لسنة .م .من ق 13و  2008لسنة .ت.م.من ق 18و 2006لسنة .م.من ق 21، 1993لسنة .م.من ق 57،  1991ت لسنة .م.من ق 1990،28لسنة . م.من ق
  .2010ت لسنة .م.من ق 13و  2009

  الخصائص
  لجزائريالمبلغ بالدينار ا

 ىابتداء من السنة ا�ول( 
  )للسير

  التخفيض

  :ياحية ذات قوةسيارات س
 ..........أحصنة  6إلى غاية  
 .......أحصنة  10إلى  7من  
  .........أحصنة  10أكثر من  

  دج 10.000
  دج 15.000
  دج 25.000

عن كل سنة من عمر  ℅20
السيارة ابتداء من السنة الموالية 

إلى غاية السنة للسير  ىللسنة ا�ول
 ℅100الخامسة و يعادل التخفيض 

  .ابتداء من السنة السادسة
  :نفعية سيارات 

  :حمولة مسموح بھا
 .................كلغ  500حتى  -
 ........كلغ 1500إلى  501من  -
 ..كلغ 2500كلغ إلى  1501من  -
 ..كلغ 4000كلغ إلى  2501من  -
  .............كلغ 4000أكثر من  -

  
  

  دج 11.000
  دج 25.000
  دج 51.000
  دج 71.000
  دج 81.000

  
  

عن كل سنة من عمر  ℅ 12,5
السيارة ابتداء من السنة الموالية 

للسير إلى غاية السنة  ىللسنة ا�ول
  .الثامنة

  

  
  :الصنف ا�ول
  :الصنف الثاني
 :الصنف الثالث

  

  
  دج 16.000
  دج 31.000
  دج 71.000

  كامل الرسم: السنة ا�ولى
  ℅ 10:  السنة الثانية
  ℅ 15: السنة الثالثة 

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

  
  :ات ف7حية ذات لوحة ترقيم آ:

  :آ:ت الجر ذات قوة 
 .....حصانا بخاريا 45إلى غاية  −
 ...حصانا بخاريا 65إلى  45من  −
 ...صانا بخارياح 80إلى  65من  −
  .......حصانا بخاريا 80أكثر من −

  
  
  

  دج 11.000
  دج 13.000
  دج 16.000
  دج 21.000

  
  

عن كل سنة من عمر  12,5 %
السيارة ابتداء من السنة الموالية 

للسير إلى غاية السنة  ىللسنة ا�ول
  .الثامنة
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Ι-2.بنزين -السيارات النفعية ذات محرك:  

  .دج  50.000 ...................................................................3سم 800سعة ا�سطوانة - تفوق  -

  .دج 70.000 .................................... أو تساويھا 3سم1500و تقل عن  3سم 800سعة ا�سطوانة تفوق  -

 .دج 80.000 .................................اأو تساويھ 3سم 2000و تقل عن 3سم 1500سعة ا�سطوانة تفوق  -

 .دج 90.000.................................أو تساويھا 3سم 2500و تقل عن  3سم 2000سعة ا�سطوانة تفوق  -

 .دج 200.000....................................................................3سم 2500سعة ا�سطوانة تفوق  -

 سعة ذات السيارات باستثناء ،وقود/ميعالم البترول بغاز ھزةلمجللسيارات ا بالنسبة دج 20.000 قدره تخفيض منحي
 .سم 2500وقتف أو تساوي  أسطوانة

Π-  1 .ديازال -السيارات السياحية ذات محرك:  

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

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

 .جد 180.000........ساويھاتأو  3سم2500قل عن تو  3سم 2000أكثر من  -

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

Π-2 .ديازال -السيارات النفعية ذات محرك: (*)  

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

  .دج 90.000..........ساويھاتأو  3سم 2000قل عن تو  3سم1500أكثر من  -

 .دج 100.000........ساويھاتأو  3سم2500قل عن تو  3سم 2000أكثر من  -

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

III -  حمولة إجمالية ذاتشاحنات: (*) 

 .دج 340.000.................. ...................طن  22إلى غاية  -

  .دج 500.000.............................. .......طن  22كثر من أ -

IV  - السير معدات: 
 
 
 
 
 
  

  التعريفة  الطبيعة
    ا�ول الصنف

                                                           

، 1990ت لسنة .م.من ق 28، 1990لسنة .م.من ق 71، 1989لسنة .م.من ق 32، 1982لسنة .م.من ق 43معدلة بموجب المواد : 6مكرر  147 المادة (*)
. من ق 13و 2010ت لسنة .م.من ق 13و  2009ت لسنة .م .من ق 13و  2008لسنة .ت.م.من ق 18و 2006لسنة .م.من ق 21، 1993لسنة .م.من ق 57

  .2015ت لسنة .م.من ق 29 و  2014لسنة . م
، 1990ت لسنة .م.من ق 28، 1990لسنة .م.من ق 71، 1989لسنة .م.من ق 32، 1982لسنة .م.من ق 43معدلة بموجب المواد : 6مكرر  147المادة  (*)
  .2010سنة ت ل.م.من ق 13و  2009ت لسنة .م .من ق 13و  2008لسنة .ت.م.من ق 18و 2006لسنة .م.من ق 21، 1993لسنة .م.من ق 57
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مولدات  المتنقلة، الضخ محطات أو اKلية المضخات مولدات النابذة، المضخات-
مولدات  وأ التحويلية المولدات المتحركة، الكھربائية المولدات المتنقلة، للمضاغط
 الدامبيرات، المتنقلة، التلحيم آ-ت للتلحيم، المتنقل الجھاز ، متحركة كھربائية

  .مخلطات الخرسانة

  
  دج 300.000

 الثاني الصنف
أكرات  على كاملة بخارية أجراس ،محركذو  فوملفا كتلية أخشاب ذات أجراس
، ديازال أخشاب ،محركات ،بخارية أخشاب ،فصال ذات أو كتلية أخشاب رافعات

 عالية رافعات مرفعات ،القوة ذاتية مرفعات  ،أومقلبات ضاربات ،مھتزة مطرقات
 التكسية جھاز ، الدافئة للتكسية تحركةالم التكسية جھاز ،متحركة ناقFت ،أوعمودية

 والناشرة سيحةالمو الطالم مادة لنقل متحركة صھاريج ، الباردة للتكسية تحركةالم
 و الحصى مكسرات، يةقوسا ناشرة دنون ،الطالم ينسخت أحواض ،البخار ومعمم

 الدواليب ،مجرورة ناقFت  ،معد-ت ميكانيكية مكنسات ، رامFت شاحنات ،رامFت
  .آلية الخرسانة منقFت و مھتزة متممات ،مھدات ،الخرسانة مضخات ،ا�سطوانية

  
  
  
  

  دج 500.000

 الثالث الصنف
 جرارات حفارات ،ائيةالم بالقوة أو أحبال ذات جرافات ،ميكانيكية مجرفات

 جرافات ،ثانوي محرك ذو رافع محراث ،عجFت على حفارات ،مزنجرة متخصصة
 رصد آليات ،مجرورة موطئات ،أحبال ذات الھدم آليات ،منخرة رموس ،شاحنة

  .الطريق اتمممر ،الركام وشحن استخراج عتاد ،ا�رض طاحنات ،ا�رض

  
  
  

  دج 700.0

 
قرار من  بموجب و الدراجات النارية والدراجات بمحرك المعنية بھذا الرسم، عند الحاجة، ت السيرالسيارات ومعداتحدد 

  . وزير المالية

V -  ا�شخاص نقل سيارات : 

  ؛دج  200.000 .......................... يساويھا وأ مقعدا ) 20(  عشرين من وأقل مقاعد) 9(  تسعة من أكثر -

 ؛دج 250.000......................... يساويھا أو مقعدا ) 30(  ينثFث من وأقل مقعدا ) 20(  عشرين من أكثر -

   .دج 350.000....................................................................... مقعدا 30)( ينثFث أكثرمن -

- VI للترقيم بمحرك الخاضعة والدراجات النارية الدراجات : 

 ؛دج3  ........... 50.000 سم  500عن  وتقل 3 سم 250 تفوق ا�سطوانة سعة  -

 ؛دج3 .............80.000   سم  800عن  وتقل 3 سم 500 تفوق ا�سطوانة سعة  -

  .دج3  .................................... 100.000 سم 800 تفوق ا�سطوانة سعة  -

المستورد الرسم، بالنسبة jعادة البيع على حالھا، و يسددھا كما ھو منصوص  يقتطع، بعنوان اxستعمال ا�ول في السير
  (*)  .عليه في مجال الطابع

يتم تسديد الرسم عند اxستيراد من طرف المستعملين قبل أي عملية جمركة لدى قباضة الضرائب التابعة لمقر مكتب 
   .الجمارك المكلف باjجراءات

 :لىع الرسم ھذا يطبق x ،أنه غير

 ؛الفWحي لWستعمال حصريا صصةلمخا الجرارات   -

في  تلفةلمخا الحموxت لنقل طاراتالمو وانئو الم ازنلمخصانع واالم في ستعملةالم ا�صناف ذات عربات   -

                                                           

، 1990ت لسنة .م.من ق 28، 1990لسنة .م.من ق 71، 1989لسنة .م.من ق 32، 1982لسنة .م.من ق 43معدلة بموجب المواد : 6مكرر  147المادة  (*)
من  29و  2010ت لسنة .م.من ق 13و  2009ت لسنة .م .من ق 13و  2008لسنة .ت.م.من ق 18و 2006لسنة .م.من ق 21، 1993لسنة .م.من ق 57
  .2016لسنة . م.من ق 10و 2015ت لسنة .م.ق
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 في كنھا السيريم x والتي الصغيرة قطوراتالمو المحطات للسحب في أو )والحاويات البضائع( القصيرة سافاتالم
 ؛ العمومية الطرق من يرھاغ أو الطريق

 سيارات أخرى طرف من للجر سواء صممةالم عجWت أو عدة واحدة عجلة ذات السيارات غير ركباتالم -
 ؛ للدفع با�يدي أو للسحب إما السياحة سيارة صنف مقطورات من التخييم أو للسكن قطوراتكالم

 .للترقيم الخاضعة غير السير معدات كل وكذا  -

  :محليا تصنع عندما ،الجديدة السيارات بيع معامWت على ترتبلما الرسم من تعفى  -

 ؛ بنزين ركبمح والنفعية السياحية السيارات -  -
   ؛ديزال حركبم والنفعية السياحية السيارات -  -
 ؛ الشاحنات  - -
 ؛ السير معدات -  -
 ؛ قطوراتلما  - -
 ؛ا�شخاص نقل سيارات  - -
 .للترقيم الخاضعة حركمب زودةالم والدراجات النارية الدراجات  - -

 ومعدات والشاحنات والنفعية السياحية للسيارات بالنسبة، السير في ا�ول ا-ستعمال عند المقتطع الرسم ناتج يخصص
  :يأتي كما  ،حركبم والدراجات النارية الدراجات وكذا ا�شخاص نقل وسيارات السير

  ؛"العمومي النقل لتطوير الخاص الصندوق "لفائدة، 85% -

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

  سفن النزھة ورسم الطابع :مت7كالرسم السنوي  

  المتدرج على شھادات تأمين السيارات

  م ا�ولـالقس
  (1)سفن اليخت أو سفن النزھة :مت7كالرسم السنوي 

لطابع سنوي  ،- مبمحرك مساعد أ دةمزو ،أم -شراعية كانت  ،سفن النزھةاليخوت وامتFك  يخضع: أ  7- 147ة دالما 
  (2):حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه

 
 
 
 
 
  

  مبلغ الرسم  سعة السفينة

  ..............)2( طنينل عن قي يتراوح من طن واحد وما
  ......................أطنان 3ل عنقوت )2(تساوي طنين 

  .....................طنانأ 6 نل عقوت أطنان  3تساوي
  ......................طنانأ 10ل عنقوت طنانأ 6تساوي

  دج 4.000
  دج 7.000

  دج 54.000
  دج 150.000

                                                           

 16 1985 ,م لسنة  .من ق136 ، مقننة و معدلة بموجب المواد 1983لسنة .م.من ق 147إلى  143محدثة بموجب المواد : ھـ7- 147أ إلى  7-147المواد (1)
  .2001سنة م ل.من ق 19و  1996م لسنة .من ق 101و  67، 1989م لسنة .من ق 33، 1986ت لسنة .م.من ق

، 1986ت لسنة .م.من ق 19856 ,م لسنة  .من ق136 ، مقننة و معدلة بموجب المواد  1983لسنة .م.من ق 143أ محدثة بموجب المادة  7-147المادة   (2)
  .2014لسنة . م. من ق 14و 2001م لسنة .من ق 19و  1996م لسنة .من ق 101و  67، 1989م لسنة .من ق 33
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  ..................طن 15أطنان و تقل عن  10تساوي 
  ....................طن 20و تقل عن طن  15تساوي 

  .........................................فأكثر طنا 20

  دج 300.000
  دج 360.000
  دج 480.000

   
 .واستغFلھا الموانئلصيانة  لجمعيات الرياضية والسفن المخصصةالسفن المسجلة باسم ا ،الرسم ذاتعفى من ھ

  
  . يستحق الرسم المنصوص عليه في المادة أعFه كل سنة مدنية: ب -7 -147المادة  
في ، 1983سنة  إلىمحدد استثنائيا بالنسبة  ذا ا�جلغير أن ھ. ه كل سنةمن  31وسم في الفترة ما بين فاتح يناير ويدفع الر 

  . منه  31الفترة ما بين فاتح مارس و
مناسب للمبلغ المستحق ويرفق بالبطاقة السنوية للتعريف  ،الرسم بواسطة إيصال يسلم بقباضة الضرائب ذاويتم تسديد ھ 

  . وتعد بمثابة الترخيص بالمFحة و تجديدھاالبحرية المختصة أ اSدارةالتي تسلمھا  ،بالزورق
الرسم غير قابلة  ذامن مبلغ ھ%   25غرامة تساوي  ،الرسم ذاويترتب على كل دفع يتم خارج الفترة العادية لتحصيل ھ 

  . تخفيض �ي
أعوان  إلىلسابقة في المادة ا إليھاالرسم بتقديم البطاقة السنوية للتعريف المشار  ذايبرر تسديد ھ:  ج - 7-147المادة  

  .المخالفة Sثباتالمراقبة المينائية والبحرية المؤھلين 
  .و تثبت كل مخالفة كما ھو الحال في مخالفة الطابع

 إليھازورق خاضع للرسم دون استظھار البطاقة السنوية للتعريف المشار  - يمكن القيام بأي نقل لملكية: د   7-  147المادة
  (1).أعFه 144 في المادة
  . عن طريق التنظيمأعFه السالفة الذكر  ا�حكامتحدد كيفيات تطبيق  : ھ  7 -   147المادة 

  م الثانيـالقس
  ت تأمين السياراتارسم الطابع المتدرج على شھاد 

  م الفرعي ا�ولـالقس 
  ةال التطبيق والتعريفجم –الوعاء  

  (2) .على شھادات تأمين السيارات جردتميحصل لفائدة ميزانية الدولة رسم طابع  :  8-  147المادة  
على شھادات تأمين السيارات السياحية ه أعF   8-  147يفرض دفع الرسم المنصوص عليه في المادة  :9 -  147المادة 

 ذاتالعمومية والدراجات  ا�شغالت ياالفFحية المتنقلة وآل واKليات يرةغمھما يكون نوعھا والشاحنات، والشاحنات الص
  . حركالم

في شھادة  دلتأمين يعادل المبلغ الوارا اتوضع طابع جبائي من قبل شركبالطابع المتدرج  حق ديسد :  10-  147المادة 
   (3).الصددالمؤمن له والتي يسجل فيھا المبلغ المدفوع في ھذا  إلىالتأمين قبل تسليمھا 

دة إيقافات - تتجاوز مدتھا المجمعة عموضوع إيقاف أو قد التأمين عندما يكون عفع رسم الطابع ھذا دير أنه - يطلب غ 
  . شھرين

  .الطوابع الجبائية لدى قابض الضرائب المختلفة ءيتم شرا 
  
  (1) :مبلغ ا�قساط تبعا للجدول أدناه حسب درجتتسعيرة رسم الطابع الم دتحد :  11-  147المادة 

  . هأو تساويدج  2500ن عمبلغھا قل يبالنسبة �قساط التأمينات التي  دج 300 - 
  .أو يساويه ج.د 10.000 يقل عندج و  2500 مبلغھا فوقيبالنسبة �قساط التأمينات التي  % 5 - 
  .أو يساويه. ج.د 50.000 يقل عن دج و  10.000مبلغھا  فوقيالتي  التأميناتبالنسبة �قساط  % 3 - 

  .ج.د 50.000 مبلغھا فوقيالتي  التأميناتبالنسبة �قساط  % 2-  

حصنة بخارية والشاحنات وآليات أ) 10( عشرة سيارات السياحية التي تفوقعلى ال ℅100بزيادة الجدول  يطبق نفس
  . العمومية ا�شغال

                                                           

   .ب من ھذا القانون7-147المبينة في ھذه المادة، قد قننت في المادة  1993م لسنة .من ق 144لمادة ا(1) 
  . 1985م لسنة .من ق 143محدثة  بموجب المادة : 13-147إلى  8- 147المادة  (2)
  . 2015لسنة . م.من ق 28و 1986م لسنة .من ق 84معدلة بموجب المادتين : 10- 147المادة  (3)
  .                2006ت  لسنة  .م.ق 5و  2006م لسنة .من ق 22و 1993لسنة .م.من ق 58لة بموجب المواد معد: 11- 147المادة  (1)
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  (2) .ةملغا: 12-147دة الما 

  (3) .ملغاة: مكرر 12-147المادة 

  

  انيثم الفرعي الـالقس 
  ا8عفاءات

. هFعأ  8-147ي المادة ف إليھاالمشار جة المتدر عحقوق الطاب دفعمن ات اSقليمية الجماعو لةتعفى الدو:  -113 47المادة  
(4)  

  الباب الحادي عشر

  العقود المؤشر عليھا بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة 

  لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق

  م ا�ولـالقس
  بع المستحق غيرالعقود المؤشر عليھا بما يفيد الطا 

  العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية

 إليھاعنھا المطالبة المشار  جالتي تنت ا�خرى ديؤشر بما يفيد الطابع المستحق على العريضة والحكم والعقو :   148المادة 
  . بموجب التشريع الجاري به العمل فيما يخص المعتوھين

أشخاص  إلىملكيته  دعلى طبيعتھا ابتداء من الخشب الذي تعو وا�شجارلخشب المتعلقة بقطع اد العقو إن :  149المادة  
في حالة المتابعات أمام  إ-معنويين عموميين، يؤشر عليھا بما يفيد الطابع المستحق و- يترتب عنھا تحصيل الرسوم 

  . الجھات القضائية المختصة

العبارات المذكورة في صحيفة  حء المنصوص عليه لتصحيوقرارات اSجرا وا�حكام ديؤشر علي العقو :   150المادة 
 (5) .السوابق القضائية بما يفيد الطابع المستحق

عاوى المسؤولية دفع المبالغ المستحقة للخزينة فيما يخص رسوم الطابع بواقع دتعفى البلديات مؤقتا من  :   151المادة 
يناير    18الموافق   1386شوال عام  7المؤرخ في  24-  67رقم ا�مرمن    180إلى   171من دفي الموا إليھاالمدنية المشار 

المرتكبة باستعمال القوة  حالناتجة عن الجرائم والجن وا�ضرارالمتضمن القانون البلدي فيما يخص الخسائر    1967سنة 
ناء على طلب البلديات المقدمة ب اSجراءاتوان أوراق . ير مسلحةغفي أقاليمھا من قبل زمرة أو جماعات مسلحة أو 

يؤشر عليھا بما يفيد الطابع  ،حقوقھا وصفاتھا Sثباتوالسندات المقدمة من قبلھا  دتسجيلھا والعقو إليھا دالتي يعو وا�حكام
البلديات التي تقوم  إزاءما تصير القرارات القضائية نھائية  دبمجر ا�داءفعھا واجبة دالرسوم التي أجل  حوتصب. المستحق

   18الموافق   1386شوال عام  7المؤرخ في   24-  67رقم ا�مرأعFه من إليھا المشار  لLحكامطبقا  ا-قتضاء ديد عندبالتس
  .   1967يناير سنة

  . ليھا بما يفيد الطابع المستحقع يؤشر حمادة المخالفات والجن فيوالقرارات الصادرة  ا�حكام إن -1  :152 ةالماد 

  . لقرارات المحاكم الجنائية في حالة وجود طرف مدني وا�مر كذلك بالنسبة 

ير أن نفس غوقرارات الجھات القضائية القمعية، من قبل مفتشي التسجيل  با�حكامتحصل رسوم الطابع الخاصة  -  2
 جيل أوالرسم الثابت للتس إ-والقرارات المعنية  ا�حكاملى عندما - يترتب عالرسوم يحصلھا قابضو الضرائب المختلفة 

  . ليه بموجب قانون التسجيلعلرسم ا�دنى المنصوص ا

  م الثانيـالقس 

                                                           

  .2006م لسنة .من ق 23و ملغاة بموجب المادة  1996م لسنة .من ق 68و  1993م لسنة .من ق 59معدلة بموجب المادتان : 12- 147المادة  (2)
  .2006م لسنة . من ق 23وملغاة بموجب المادة  1988م لسنة .من ف 80المادة محدثة بموجب : مكرر 12- 147المادة  (3)
  1991م لسنة .من ق 50معدلة بموجب المادة :  13- 147المادة  (4)
 .1986م لسنة .من ق 85المادة  معدلة بموجب: 150المادة (5) 
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  العقود الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة 
  بما يفيد الطابع المستحق بما فيھا العقود المتعلقة 

  دة القضائيةعبالمسا

   154يخص العقود المعددة في المادتين اSجراء الخاص بالتأشيرة بما يفيد الطابع المستحق فيما إن:   153المادة  
  . أدناه، تعوض بتأشيرة مؤرخة وموقعة من قبل مفتش التسجيل المختص 155و

  . وتتضمن ھذه التأشيرة تفاصيل الرسوم الواجبة ا�داء فيما بعد با�رقام ومجموع ھذه الرسوم بالحروف 

التسجيل بموجب النصوص  Sجراءليھا بالنسبة عالمنصوص  يدعويجب أن تقدم القرارات الخاضعة لھذه التأشيرة في الموا 
  . ليھا بموجب النصوص المذكورةعالسارية المفعول وتحت طائلة العقوبات المنصوص 

العقود   254و   152اة أحكام المادتينعمع مرا  153 ليھا في المادةعتخضع كذلك للتأشيرة المنصوص  :  154المادة 
وان اKخرون عورجال الدرك وا� التنفيذوان عبة العامة لدى المحاكم وكذلك قرارات ألى طلب النياعالمحررة بناء 

لتي يكون ح اامة جميع القرارات المتعلقة بالمخالفات والجنعالتابعون للنظام العمومي وكذلك حراس الغابات وبصفة 
متابعة  باستثناءوالضرائب وذلك  الشرطةوالمخالفات للتنظيم العام المطبق فيما يخص  حھا متابعة وقمع الجنعموضو

  . ليھم بالمصاريفعتحصيل الرسوم من ا�طراف المحكوم 

دة القضائية مؤقتا، من دفع المبالغ المستحقة للخزينة من رسم الطابع وذلك فيما عيعفى المستفيد من المسا :  155المادة 
  . لقانونليه بموجب اعفاء المنصوص عدا حالة اSعدة القضائية وما عيخص المسا

 153ليھا في المادةعالتأشيرة المنصوص  إلىدة، على طلب المستفيد من المساعوتخضع أوراق اSجراء المحررة بناء  
  . ليھا بما يفيد الطابع المستحقعير أن ا�حكام والقرارات يؤشر غ .Fهعأ 

  : لى عويؤشر كذلك بما يفيد الطابع المستحق  

  ؛دة القضائية Sثبات حقوقه وصفاتهعھا المستفيد من المساا�وراق والسندات التي يقدم - 1 

   4و   2القضائية و-سيما أحكام المادتين دة عليھا بموجب التشريع المطبق في مادة المساعالمنصوص  التنفيذقرارات  - 2
  . والنصوص الFحقة به   1966يونيو سنة   8فيالمؤرخ    158-  66من ا�مر رقم 

ق والسندات التي يقدمھا المستفيد من المساعدة القضائية Sثبات حقوقه وصفاته، مخالفة لقوانين الطابع، وإذا كانت ا�ورا 
  . يئفإن المبالغ المستحقة بھذا الصدد تكون واجبة ا�داء فورا بعد الحكم النھا

القرار المتضمن  خلھا، تاريالخاصة التي تحل محو يجب أن يذكر في التأشيرة بما تفيد الطابع المستحق أو في التأشيرة  
من المساعدة القضائية، و- يكون لھذه التأشيرة أي أثر إ- على ا�وراق والسندات التي يقدمھا المستفيد من  ا-ستفادة

  . المساعدة القضائية وعلى القضية التي قدمت خFلھا

 الباب الحادي عشر مكرر 

  حق الطابع المطبق على السجل التجاري

إذا كان التعديل ناتجا عن . دج يطبق حين فتح السجل التجاري أو يليه   4.000يؤسس رسم الطابع بـ:  مكرر   155المادة 
  . قرار أو عقد متخذ من طرف سلطة إدارية مختصة فإنه معفى من رسم الطابع ھذا

  : يأتي كما الحق ھذا حاصل ويوزع

 . % 70…………………..........………………الدولة  ميزانية   -

  .% 30.....والصناعة وغرف التجارة والصناعة للتجارة الجزائرية فةالغر -

  (1). بالتجارة الوزير المكلف من بقرار والصناعة التجارة وغرف للتجارة والصناعة الجزائرية الغرفة بين التوزيع يحدد

                                                           

  .2009من ق م ت لسنة  14ب المادة ومعدلة بموج 1993م لسنة .من ق 60محدثة بموجب المادة : مكرر 155لمادة ا  (1)
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  الباب الثاني عشر

  ا8عفـاءات

ءات الطابع وتستثني من ذلك محاضر المصالحة وا�حكام تعفى الوثائق المتعلقة بحوادث العمل من إجرا :  156المادة
مري، عللمصاب المستفيد من ريع  حالتي تمن ا-جتماعيةوقرارات الغرفة  ا-ستئنافوالتنازل من  ا-ستئنافوقرارات 

تأشيرة بما وتخضع ھذه الوثائق المعفية ھكذا، Sجراء ال. جزءا من رأس المال الFزم لتأسيس ھذا الريع وإيداع المستندات
  . تفيد الطابع

  .وتعفى من الطابع نسخة محضر التحقيق الذي يمكن لLطراف أن يتسلموه 

Fنات الممنوحة لضحايا حوادث على جميع الوثائق التي تثبت الزيادات أو اSعوتطبق أحكام المقطع ا�ول من ھذه المادة  
  . العمل أو لذوي حقوقھم

وض من قبل الو-يات والبلديات أو نقابات البلديات والمؤسسات عتتم بصفة ودية ولقاء التي  ا-كتساباتإن  :  157المادة
ندما تكون عالخزينة فيما يخص رسوم الطابع،  حنھا أي تحصيل لصالعالعمومية التابعة للو-يات أو البلديات، - يترتب 

. وكذلك �شغال، التعمير والبناء اعيةا-جتمدة أو حفظ الصحة عمخصصة للتعليم العمومي أو المسا ا-كتساباتھذه 
ندما تعلن السلطات المختصة بموجب قرار تنظيمي مطابق للقانون والتنظيمات السارية المفعول، عوتطبق ھذه التدابير 

  . دون ا-لتجاء إلى القيام بإجراءات التحقيق ا-كتساباتللمنفعة العمومية لھذه  ا-ستعجالن حالة ع

  : ھا على طلب النيابة العامة والتي يكون موضوعن إجراءات الطابع وثائق اSجراءات التي تتم بناء تعفى م :  158المادة 

1  - Sح اFت غإصFت الحالة المدنية بالنسبة للوثائق التي تھم عفا-ت والقيام بالتعديFالمعوزين،  ا�شخاصلى سج  

  .حوادث الحرب وتعويض السجFت التي لم تمسك ت أو أحرقت بسببعتعويض سجFت الحالة المدنية التي ضا -  2

  . لى ا�حكام التي تطلبھا النيابة العامة والتي لھا نفس الموضوع، بما يفيد الطابع المجانيعيؤشر 

  (2). ملغاة :  159المادة 

ھا علتي يكون موضوتعفى من الطابع، جميع الوثائق المتعلقة باSجراءات المقدمة بطلب من النيابة العامة وا :  160المادة 
قود الحالة على إثر حوادث الحرب، وإما تجديد أو تكميل عت عادة تأسيس سجFت الحالة المدنية المتلفة أو التي ضاعإما إ

  . مال العدوانيةعالمدنية التي تتعلق بالفترة المنصرمة منذ بداية ا�

  .ع المجانيلى ا�حكام الصادرة في شأن ھذه اSجراءات بما يفيد الطابعويؤشر  

  . ت أو أتلفتعوتعفى من الطابع السجFت المخصصة لتعويض السجFت التي ضا 

قود الحالة المدنية التي أتلفت نسخھا عتعفى من الطابع الشھادات الرسمية التي يمكنھا أن تعوض جميع  :  161المادة
  . يس السجFت أو ردھاتأس إعادةاية أن تتم غ إلىوادث حرب، حلى إثر كارثة أو عت عا�صلية أو ضا

تعفى من الطابع الوثائق المتضمنة اSجراءات المقدمة فيما يخص التصريح القضائي بالوفاة وكذلك القرارات :   162المادة 
  . والمستخرجات والنسخ والصور التنفيذية والصور الرسمية المسلمة عنھا

  . القرارات القضائية المتعلقة بتأسيس الحالة المدنية تحرر على ورق غير مدموغ مستخرجات الشھادات أو :  163المادة 

عائلي  اسمتعفى من الطابع، الوثائق القضائية المتعلقة باSجراءات التي تسمح للمواطنين بالحصول على :   164المادة 
  . اسمعندما - يكون لديھم 

  . معنيين على ورق غير مدموغال إلىوا�مر كذلك بالنسبة لمستخرجات الحالة المدنية فإنھا تسلم مجانا  

تعفى من الطابع ومن جميع اSجراءات الجبائية، النسخة ا�صلية من العقود والعرائض والمحاضر التي  :  165المادة 
  . ممثله إلىالطرف أو  إلىيحررھا في نسختين أعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط ويسلمونھا 

                                                           

  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة : 159المادة   (2)
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وثائق اSجراءات المتعلقة بإعادة تأسيس الوثائق والمحفوظات المتلفة على إثر  تعفى من الطابع، مختلف :  166المادة
  . حوادث الحرب

، فإن جميع الوثائق التي ينبغي   160بصرف النظر عن الوثائق وا�حكام والسجFت المذكورة في المادة:  167المادة  
ء التي يكون ھدفھا إعادة التأسيس، تعفى من جراشكليات اSحرب وكذلك جميع  حوادثتأسيسھا إثر كارثة أو  إعادة

وتعفى من الطابع، الصور . الطابع، إ- إذا لم تسدد الرسوم المطبقة على الوثيقة ا�صلية فيما يخص الوثائق المعاد تأسيسھا
و- يمكن أن يطالب بأي غرامة طابع فيما يخص . الرسمية لLحكام المخصصة لتحل محل سجFت الحالة المدنية

  . ستندات المقدمةالم

و- تطبق ا�حكام السابقة على الوثائق المتلفة على إثر كارثة والتي ھي في حوزة موظف عمومي ضمن نطاق مھامه أو  
  . بمناسبة ممارستھا

  : تعفى من الطابع :  168المادة  

  ن طبيعتھا، الوثائق الخاضعة للطابع م باستثناءالوثائق المقدمة أمام الجھات القضائية المختصة )  1

 1984يونيو   09المؤرخ في  11-84دادھا في إطار القانون رقم عالسجFت المخصصة لتحرير العقود التي تم إ)  2
  (1). المتضمن قانون ا�سرة 

  (2). ملغاة :  169المادة 

  )2(. ملغاة :  170المادة 

    (3) .ملغاة:   171المادة
لى الھيئات وا�شخاص المعنيين عمن ھذا القانون،    274و   272و   271و   270و   269تطبق أحكام المواد :  172المادة

  . ا�شخاص المسنين لحالمتخذ لصا ا-جتماعيبتطبيق التشريع 

  . العائلية حلى التشريع الخاص بالمنع ،من ھذا القانون   272و   271و   270و   269تطبق أحكام المواد :  173المادة 

الخاصة المقدمة لLشخاص المسنين، يكون مجانا وبدون  حات التي موضعھا المنعجراء المتعلق بالنزاإن اS :  174المادة 
  . مصاريف

  . وتسلم الوثائق المتعلقة بھذا اSجراء مجانا وتعفى من رسوم الطابع 

  (1). ملغاة :  175المادة 

  . ية للعملعات الجماعية وباSجراءات تسوية النزعالجما با-تفاقياتتعفى من الطابع العقود المتعلقة :  176 المادة 

تعفى من رسوم وإجراء الطابع، التوظيفات والتعھدات والتسجيFت واSجازات والشھادات والخراطيش :   177المادة 
ي ن سلفة والتوريدات وا�وراق ا�خرى أو المحررات التعسفر وتذاكر التنقل والمؤونة واSيواء واSيصا-ت الوجوازات 

  . ملھم في البر وفي البحر وفي الجوعتخص أفراد الجيش من أجل أداء 

إن جمعيات ومنظمات الطلبة والشباب المعترف بمنفعتھا العمومية، مماثلة للشركات التعاضدية فيما يخص  :  178المادة 
  . الطابع

   (2).ملغاة :  179المادة 

لى عرسم الطابع  باستثناءني الفFحي، تعفى من جميع رسوم الطابع إن الشركات أو صناديق التأمين التعاو :  180المادة 
  . Fهعأ   100المادة  فيليه عاSيصا-ت المنصوص 

                                                           

   .1986م لسنة . من ق 86معدلة بموجب المادة : 168  المادة(1) 
  .2011م لسنة .من ق 26ملغيتان بموجب المادة :  170و  169المادتان  (2)
   .1985م لسنة . ق من 138ملغاة بموجب المادة : 171المادة  (3)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  175المادة  (1)
 .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :   179المادة  (2)
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ادة التأمينات المقننة عمجال التأمينات وإ فيووثائق التأمين وملحقاتھا  وا-تفاقياتالعقود  اتساعلى عير أن رسوم الطابع غ 
  (3) .ل المؤمنين تبقى واجبة ا�داءھلى كاعر من قانون الطابع والواقعة مكر   11-أو-  -  61ضمن المادة 

  . ا-سميةتعفى من الطابع شھادة الملكية المتعلقة بنظام السندات  :  181المادة 

ندما يمثل ثمن السفر على متن السفن التي تستأجرھا الدولة عتعفى من رسوم الطابع الحجمي، تذاكر السفر  :  182المادة
  . من ا�دنى المطبقالث

  . ن طريق قرار من وزير الماليةعند الحاجة، عويمكن تحديد كيفيات تطبيق ھذه المادة،  

  . معفاة من رسوم الطابع ا-ختراعتسلم النسخة ا�ولى من براءات  :  183المادة 

بات دفع أجور العمال الفFحين لى ا�وراق والدفاتر وسجFت ا�جور والمتعلقة بإثعإن العبارات المسجلة  :  184المادة
المادة ليه في على اSيصا-ت والمنصوص عنھا رسم الطابع المترتب عيترتب  - فاء أو تثبيت دفع مبالغ،عوالتي تقضى بإ

  . Fهعأ   100

ات في حالة ندما يتعلق ا�مر بتأمينعيرھا من الوثائق المسلمة غتعفى من الطابع الشھادات والعقود الرسمية و :  185المادة 
  . يةعن أشغال فFحية وصناعوفاة أو حوادث، ناتجة 

  : رسوم وإجراءات الطابع تعفى من :   186المادة 

  ، وا-حتياطالسجFت والدفاتر التي يستعملھا الصندوق الوطني للتوفير )  1

  طاؤھا لحاملي الدفاتر، عالتي يجب إ التفويضات )2

  ... خند البيع في بعض الحا-ت مثل شھادات الملكية ودباجية محضر الجرد، الع الوثائق ا�خرى التي يجب تقديمھا)  3

  ، وا-حتياطت والمحررات والوثائق من كل نوع الFزمة لمصلحة الصندوق الوطني للتوفير عاالمطبو)  4

سديد أو نقل أو تجديد الدفاتر للقيام بت وا-حتياطالملكية والعقود الرسمية التي يتطلبھا الصندوق الوطني للتوفير  تشھادا)  5
  يابھم، غيملكھا أشخاص متوفين أو معلن من  التي

  ، ا-حتياطو الوثائق والعقود والدفاتر التي يوقعھا الصندوق الوطني للتوفير)  6

  . حسابات التوفير من أجل السكن)   7

  . حيةلى قروض فFعتعفى من رسوم الطابع الوثائق المحررة قصد الحصول  :  187المادة

تعفى من إجراءات الطابع الشھادات والعقود الرسمية وغيرھا من الوثائق المتعلقة فقط بھيئات عمومية  :  188المادة 
  . للتقاعد

الشھادات والعقود الرسمية وغيرھا من الوثائق المتعلقة فقط بتصفية ودفع المعاشات التي سددتھا م الطابع ون رسوتعفى م 
  . العمرية المقدمة لعمال اSدارات العمومية من قبل الھيئات العمومية للتقاعدالدولة كتكملة للريوع 

وتعفى كذلك من الطابع اSيصا-ت المسلمة لتسديد رؤوس ا�موال المخصصة ودفع المتأخر من الريوع العمرية  
  . ومعاشات التقاعد

  :  140تعفى من رسم الطابع المنصوص عليه في المادة  :  189المادة 

  بطاقات التعريف المھنية التي تسلمھا إدارة البريد، )  1

ية إلى بعض الموظفين اSداريين أو القضائيين ومھما كانت المصلحة عبطاقات التعريف التي تسلمھا السلطات الشر)  2
  التي ينتمون إليھا، 

                                                           

  . 1990م لسنة .من ق 72معدلة بموجب المادة : 180المادة  (3)
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  لجو، لى الخصوص إلى ضباط البحر واعبطاقة التعريف المسلمة إلى أفراد الجيش الوطني و)  3

من تخفيض في أسعار  با-ستفادةللمعطوبين  حيرھا من اSدارات المؤھلة لتسمغبطاقة التعريف التي تسلمھا الو-يات و)  4
  التذاكر بالسكك الحديدية، 

�صحاب معاشات الدولة بقبض معاشھم دون  حبطاقات التعريف التي يسلمھا رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتسم)  5
  . دة الحياةتقديم شھا

  . يسلمھا ا�طباء التيتعفى من رسوم وإجراءات الطابع، الشھادات المرضية  :  190المادة 

  . تعفى الصكوك من الطابع :  191المادة 

لى الصك والتي تخص تعيين محل الدفع سواء لدى البنك المركزي عند تقديم صك للتحصيل، فإن اSضافة الموجودة عو 
  . نھا أي رسم طابععخر له حساب بالبنك المركزي الجزائري، - يترتب آالجزائري أو لدى بنك 

  . ن طريق الصكوكعوتعفى من الطابع، الشھادات المتعلقة بشروط تسيير الحسابات التي يمكن التصرف فيھا  

  . تعفى من الطابع، شھادات المنشأة بالنسبة للبضائع الجزائرية المعدة للتصدير :  192المادة 

داد وإنجاز مشاريع عتعفى من جميع رسوم الطابع، العقود والوثائق والمحررات واSجراءات التي تخص إ :  193المادة 
  . تھيئة البلديات المنكوبة

طبقا لLصل من قبل الطالب والمرفقة بالعرائض التي عليھا دق االمص خالطابع النس حقخاضعة ل عد غيرت :  194المادة
بموجب  القانون العضوي رقم ليھا عارة تطبيقا لLحكام المتعلقة بالتنظيم القضائي والمنصوص يقدمھا إما الخواص أو اSد

والتي تخص اSجراء الذي يجب أن يتبع  2005 سنة يوليو  17 لموافقا 1426ام ع جمادى ا�ولى 10المؤرخ في 05-11
  (*)  .غ إلى ا�طراف المعنيةأمام المجالس القضائية التي تبت في القضايا اSدارية، والمخصصة لكي تبل

لى ضد قرارات المجالس القضائية التي تفصل في القضايا اSدارية، يمكن أن يتم عإن الطعن لدى المجلس ا� :  195المادة 
  : من دون مصاريف فيما يخص

  ، ا-نتخابات)  1

خالفات التي يرجع قمعھا إلى المجالس يرھا من المغلى الطرقات الكبرى وعالمخالفات للقوانين وا�نظمة التي ترتكب  ) 2
  . لى الطرق الريفيةعالقضائية التي تفصل في القضايا اSدارية وكذلك التي ترتكب 

، ا-جتماعيةير مدموغ بالنسبة للتمثيل أمام المحاكم التي تفصل في القضايا غلى ورق عتحرر التفويضات  :  196المادة 
  . النسخة ا�صلية أو نسخة التكليف بالحضورويمكن أن تعطى ھذه التفويضات في أسفل 

  . ير مدموغ، التقارير والمحاضر ووثائق اSجراء وا�حكام والوثائق الFزمة لتنفيذھاغلى ورق عوتحرر أيضا  

  . لىعلى القضايا المستأنفة أو أمام المجلس ا�عوتطبق ھذه ا�حكام  

ميع المحررات ا�خرى أو المستندات التي تحل محلھا، وتذاكر وج لتذاكر النقتعفى من كل رسم طابع،  :  197المادة 
فظات اSرسال أو المستندات اا�متعة التي تسلمھا إلى المسافرين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، واSيصا-ت وح

ة كبيرة أو علذي يتم بسراللنقل  ا�خرى التي تحل محلھا والتي تسلمھا إلى المرسلين نفس الشركة الوطنية للنقل بالنسبة
ت اSرسال أو المستندات ا�خرى التي تحل محلھا وكذلك المخالصات المتعلقة بنقل الطرود ظايرة، واSيصا-ت وحافغص

ية وبطرود الجرائد، واSيصا-ت أو تذاكر النقل في حا-ت اSرسال مقابل الدفع أو النقل الصوري عوالمسماة طرود زرا
  . والقيمأو الحقيقي للمبالغ 

  : تعفى من إجراءات الطابع  :  198المادة 

  الوثائق والمستندات المتعلقة بالتنبيھات والحجوز والبيوع التي تتم قصد تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، )  1

                                                           

  .2015لسنة . م.من ق 29معدلة بموجب المادة  194المادة  (*)
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صات المخالصات أو اSيصا-ت المسلمة إلى محصلي ا�موال العمومية وقابضي الضرائب المختلفة والمخال)  2
لى علمختلفة وتسلم اواSيصا-ت التي يمكن لقابضي الضرائب المختلفة أن يسلموھا إلى المكلفين والتي تخص الضرائب 

  العقود، 

الجبائية المختصة في شأن الضرائب المباشرة والرسوم  حمختلف أنواع المطالبات التي يقدمھا المكلفون إلى المصال)  3
  . المماثلة

من رسم الطابع الخاص بالمخالصات، المخالصات أو اSيصا-ت التي يسلمھا قابضو الضرائب المختلفة  تعفى : 199 المادة 
  . الجبائية اSدارةالبلديات التي تحصل بواسطة جداول تعدھا  أوة دفع رسوم الو-يات نوالمحاسبون العموميون قصد معاي

المتعلقة بعمليات البناء العقاري وكذلك العقود ت والمحررات لطابع مختلف العقود والمستندااتعفى من رسم :   200المادة 
  . التي تتمتع بضمان من الدولة وبزيادات في الفوائد و التسبيقاتالتي تثبت القروض 

التي تتمتع بضمان من  باSقتراضاتتعفى من رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة  :  201المادة 
  .ات في الفوائدالدولة وبزياد

تعفى من كل رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالعمليات التي يقوم بھا صندوق  :  202المادة 
  .لدولة لتخصيص السكنا

المدنية في  اSجراءاتمن قانون  293في المادة  إليهن ا-ستئناف المشار ع حالخاص بالتصري اSيصاليسلم  :  203المادة 
  . المصرح بدون مصاريف إلىشأن تسجيل التزوير 

   (1).ملغاة :  204المادة 

تعفى من رسم الطابع الحجمي، المذكرات والفاتورات وحسابات الديون التي يجب أن تدفع ثمنھا الخزينة  :  205لمادةا
  .ياSدارالعمومية والو-يات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع 

يرھا من الوثائق غو واSيصا-توالعقود  وا�حكامالمخططات و المحاضر والشھادات والتبليغات  إن : 206 المادة
  .الطابع إجراءمومية، تعفى من على اثر تنفيذ أشغال عبالملكية الخاصة  ألحقتالتي  با�ضرارالمتعلقة 

  . ا يخص ا-نتخاباتمفي اتخاب-نتباتعفى من الطابع، الوثائق والقرارات والسجFت المتعلقة  :  207المادة 

  . فان الطعن يعفى من الرسم اتبا-نتخاب جھة قضائية مختصة ضد كل القرارات المتعلقة أماموفي حالة الطعن  

  (2) .ملغاة :  208المادة 

شھادة  دادإعتعفى من رسم الطابع، النسخة الرسمية من وثيقة التبليغ التي تسبق و-دة الطفل والمسلمة قصد  :  209المادة 
  .الميFد

  : الطابع وإجراءتعفى من رسم  :  210المادة 

 ا�طفاليرھا من العقود التي تتعلق فقط بخدمة غو المخالصاتوالعقود التي تفيد  وا�حكامات غالشھادات والتبلي)  1
  . دةعالمستفيدين من المسا

  : لى الخصوص عالعقود التي تھمھم و)  2

  قد الترشيد، ع - 

   ؛يليھا المجلس العائلعالوصاية التي يوافق  حسابات - 

  ؛ة والمعاشاتعالوثائق والمحضر وبيان المحاسبات الخاصة �شھر الرضا - 

                                                           

  . 1985م لسنة .من ق 138ملغاة بموجب المادة : 204ة الماد  (1)
   .1985م لسنة .من ق 138ملغاة بموجب المادة : 208 ةالماد (2)
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  .ادةعوملوا معاملة سيئة أو المتشردين عالعرائض المتعلقة بحماية ا�طفال الذين )  3

  (3) .ملغاة :  211المادة 

كل كان و شمل ذا نفع عام والتي تتم تحت أي عأموال تملكھا ھيئة تواصل من  ملية نقل الكل أو البعضع إن : 212ة الماد 
  .العامة، تعفى من رسوم الطابع بمنفعتھافي فائدة المصلحة العامة أو لحسن تسيير لصالح مؤسسة معترف 

والثاني ھو أن أن تبقى ا�موال المعنية مخصصة لنفس الغرض  ا�ولمن ھذا التدبير مرتبطة بشرطين  ا-ستفادةوتكون 
  . يتم نقلھا لصالح المنفعة العامة أو �حسن تسيير

  . كيفيات تطبيق ھذه المادة بموجب نص -حق ،عند الحاجة ،وستوضح 

صيادلة الو ا�سنانوجراحو  ا�طباء ،اSداراتيعفي من رسم الطابع، التسجيل الذي يقوم به لدى  :  213المادة 
  . وإجازاتھمھاداتھم شالطبي فيما يخص  والبيطريون وغيرھم من رجال السلك

الطابع، النسخ الرسمية التي تسلمھا كتابة ضبط المحاكم التي تفصل في القضايا المدنية رسم تعفى من  :  214المادة 
  . وا-جتماعية

نزع الملكية يرھا من الوثائق التي حررت بشأن غات والعقود وغالمخططات والمحاضر والشھادات والتبلي إن :  215المادة 
  . الطابع إجراءمن أجل المنفعة العمومية، تعفى من 

ند ما يبرھن، ضمن عبالمنفعة العمومية،  حالودية التي تمت قبل التصري ا-كتساباتى علوتسترجع الرسوم التي قبضت 
لعمومية أو في القرار ا بالمنفعة حفي ھذا التصري إليھامشار اللى أن العقارات المكتسبة عالمحددة في ھذه المادة،  اKجال

 .بمنفعتھا العامة اعترفبالنسبة لجزء من العقارات التي  إ-و- يمكن أن يطبق استرجاع الرسوم  .الخاص بقابلية التنازل
القانونية المتعلقة  ا�حكاماة عبالمنفعة العمومية مع مرا حالتصري خمن تاري ابتداءفي أجل أربعة سنوات  ا-سترجاعويتم 

  . التقادمبانقطاع 
   (1).ملغاة :  216المادة 

تعفى من جميع رسوم الطابع، مختلف الوثائق والمستندات والمحررات المتعلقة بتحديد أصحاب الحقوق في  :  217المادة 
  . تعويضات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

تصريحات : تي تعدادھا والتصفيات القضائية اK الطابع، الوثائق المحررة في شأن اSفFسات إجراءتعفى من :   218المادة 
أو  باSفFس حFنات والشھادات الخاصة بالنشر والمتعلقة بالتصريع، اSتالموازنان الدفع، الموازنات، تقديم عالتوقف 

ومداو-ت محاضر المجالس والمFحظات   رود والمعامFت والوثائق ا�خرى،الج بإيداعاء الدائنين، الوثائق الخاصة عباستد
أوامر وقرارات ھذا القاضي  ،قاضي التفليسة إلىالدائنين، جداول الديون المفترضة، وثائق التحصيFت، العرائض الموجھة 

  . أو تأجيل ميعاد الوفاء حالتحقق من الديون والتأكد منھا، الصل جداول التوزيع، محاضر، تقارير وحسابات وكFء التفليسة، 
  . أعFه 100 ليه في المادةعع التي يسلمھا الدائنون، تبقى خاضعة لرسم الطابع المنصوص التوزي إيصا-تير أن غ 

 ومستخرجاتير مدموغ، اSيصا-ت التي يسلمھا مفتش التسجيل إلى كتاب الضبط غلى ورق عتحرر  :  219لمادةا 
  . لنيةعا�حكام المتعلقة بعقود المزايدة الخاصة باSدارات والمبرمة في جلسة 

ونتائجھا المشار  اSخطاراتير مدموغ السجل الذي يثبت إرسال غلى ورق عيمسك كتاب الضبط المحكمة  :  220لمادة ا 
  . Fهعأ   6-  63إليھا في المادة 

من ھذا القانون، معطوبو الحرب    145من المادة -ليه في الفقرة أو- عيعفى من دفع الرسم المنصوص  :  221المادة 
  .℅   60بمعدل يساوي أو يفوق جزعأصحاب معاش 

ن عزلوا عتعفى من الطابع، جميع العقود التي حررت بالجزائر والتي ترمي إلى حماية القصر الذين  :  222المادة 
  .ن ھذه العقودعالرسمية التي تسلم  خأوصيائھم بسبب حوادث الحرب وكذا النس والديھم أو

  .تتعلق بأضرار الحرب التيم والمستندات والمحررات تعفى من الطابع، العقود وا�حكا:   223المادة 

   (2).ملغاة :  224المادة 

                                                           

  .1985م لسنة .من ق 138ملغاة بموجب المادة  :211المادة  (3)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة : 216المادة  (1)

  .2011م لسنة .من ق 26ة ملغاة بموجب الماد: 224 المادة    (2)



 

43 

 

يرھا والتي كتبھا الجنود خFل مدة غتعفى من رسم الطابع الحجمي، الوصايا والوصايا المكتوبة بخط اليد أو :   225المادة 
  .العدوانية  ا�عمال

لم تتضمن نقل أموال منقولة أو  إذاوحل جمعيات البناء  إنشاء إلى الطابع، العقود الضرورية رسم تعفى من:   226المادة  
  . ير منقولة بين الشركاء أو أشخاص آخرينغ
  . وتعفى من رسم الطابع ، التفويضات التي تعطى قصد التمثيل في الجمعيات العامة 
  (2).ملغاة :  227المادة 

 )2(.ملغاة :228المادة 

  
قود الموافقة عية والعقود الرسمية ونلتي تفيد الطابع، مستخرجات سجFت الحالة المدتعفى من التأشيرة ا :229 لمادةا 

بسب القرابة  واSعفاءاتمن الخدمة الوطنية  يحوشھادات التسر ا-قتضاءند عوالنشر ومداو-ت المجلس العائلي والتبليغ 
تسيير  إلىوالقرارات التي تھدف  وا�حكام وا�وامرأو المصاھرة أو السن والشھادات المثبتة للزواج ووثائق اSجراء 

  . زواج الفقراء

البلدي أو محافظ الشعبي ويستفيد من أحكام ھذه المادة، ا�شخاص الذين لھم شھادة تثبت فقرھم يسلمھا رئيس المجلس  
 . ير خاضعين �ي ضريبةغلى شھادة من قابض الضرائب المختلفة لبلديتھم تثبت أنھم عالشرطة بناء 

  

كما تعفى  .Fهعأ   229تعفى من رسوم الطابع، ترخيصات والد القصر الذين أثبت فقرھم وفقا �حكام المادة :  230مادة ال 
ة في ھذه ذختلى المداو-ت المعوتأسيس المجالس العائلية والتصديق  اءعمن إجراء الطابع كل من العقود الضرورية -ستد

  . القرارات التي يقبل بموجبھا التصديق أو رفضهوالمداولة المجالس في حالة فقر القصر وكذلك محاضر 

  . لى العقود وا�حكام الضرورية لتنظيم وصاية ا�و-د المعوزين وحراستھمع اSعفاءاتوتطبق ھذه  

  . ن ا�شخاص الذين يطلب حجرھم والمحجورين يماثلون القصر المعوزين في نفس الحا-تإو 

  . الفقراء إلىالتي قدمت  باSسعافاتالمتعلقة  اSيصا-تابع وإجرائه، تعفى من رسم الط : 231 المادة 

  . وتكون الشھادات المثبتة للفقراء أيضا معفاة من ذلك الرسم 

ا�شخاص، المعوزين والمعترف بعدم قدرتھم ملى تسديد المبلغ، تعفى من  إلىجوازات السفر التي تسلم  إن : 232 المادة 
  . التي ستحدد بموجب نص قانوني يتخذ بمبادرة مشتركة من السلطات المختصةرسم الطابع ضمن الشروط 

  . تعفى الدفاتر التجارية من رسم الطابع :  233المادة 

رسم الجمارك، تعفى من  إلىا ھقوائم حمولة السفن والتصريحات الخاصة بالبضائع والتي يجب تقديم إن :  234المادة 
  .الطابع

   (*).ملغاة :  235المادة

  . يرھا من الوثائق الخاصة برجال البحرغالتوثيق و دقوعالحالة المدنية و عقودتعفى من رسم الطابع،  -أو-  :  236المادة 

  : فتوحة للمعنيينمفاء الطعون العتستفيد من نفس اS -ثانيا  

ؤسسة العمومية ملفائدة ال المتخذة فيما يخص الرسوم اSدارةضد قرارات ) الغرفة اSدارية(أمام المجلس القضائي )  1
  . لرجال البحر

د للبحارة الجزائريين للتجارة أو الصيد عضد القرارات الوزارية المتخذة بشأن معاشات التقا ا�علىأمام المجلس )  2
  . لى متن السفنعوان المصلحة العامة عالبحري أو النزھة أو أ

                                                           

  .2011م لسنة .من ق 26ملغيتان بموجب المادة : 228و  227 المادتان  (2)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  235المادة   (*)
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   :الطابعجراء إتعفى من  :  237المادة 

ئFتھم في حالة وقوع حوادث ومرض عاللبحارة و حتعويضات أو معاشات أو من وFجات أع حعلقة بمنالمت ا�وراق) 1
  جز وو-دة، عو

امة كل وثائق عنھا، وبصفة عوالصور التنفيذية أو الصور المسلمة  خأو القرارات وكذلك المستخرجات والنس ا�حكام)  2
  . Fهعليھا أإالمشار  حأو التعويضات أو المعاشات أو المن التي تعطي الحق في ا-ستفادة من العFج اSجراءات

التابعين لطاقم سفن البحرية  ا�فرادالمتخذة والصادرة في شأن التأديب والعقوبات والتي تخص  وا�حكاماSجراءات  
  (1) .التجارية

ا�حوال التأديبية والجنائية  التكليفات بالحضور، السندات وا�حكام الصادرة في الطابعتعفى من رسم  :  238المادة 
  . الخاصة با�شخاص المنتمون إلى مFحة المراكب والمFحة التجارية

   (2).ملغاة : 239المادة  

  )2( .ملغاة :  240المادة  

المطبقة في مجال التسجيل، لحسم  ا�حكامليھا بموجب عيعد جرد الديون وشھادات الدائنين المنصوص  :  241المادة
  . ير مدموغغلى ورق عتصريحات التركات،  الديون في

  (3) .اجعة بخصوص الدينكما تعفى من الطابع النسخة المر 

لى إثر عالورثة خFل الحرب أو  ا�و-دتعفى من رسوم الطابع وإجراءاته العقود الرسمية المتعلقة بوفاة  : 242المادة  
  . وقائع حربية 

   (4).ملغاة: 243 المادة 

رھون حيازة المتاجر  عفى من الطابع، دفتر التسجيFت الذي يمسكه كاتب الضبط والمتعلق بالبيوع وي :  244المادة 
الخاصة بھا وكذلك الوثائق المقدمة  والنسخ والمستخرجاتوالبيانات والشھادات  باSيداعاتتراف عوجداول التسجيل وا-

الوثائق   هنھا شريطة أن يبين في ھذعالتي تسلم  خلنسة لدى كتابة الضبط واعلى إتمام إجراء والتي تبقى مودعللحصول 
  . صراحة وجھتھا

من كل نوع التي تخص المكتب  والمحررات، العقود والوثائق باSيصا-تدا الذي يتعلق عتعفى من الطابع،  :  245المادة 
  . الجزائري المھني للحبوب والھيئات التعاونية للحبوب

  . لى، معفى من رسوم الطابععمال المناجم أمام المجلس ا�ععه الطعن الذي يرف إن :  246المادة 
التي تملكھا الدولة  ا�راضي استعمالتعفى من رسوم الطابع، كل العقود والوثائق والمحررات المتعلقة بكيفية  :  247المادة 

  .الفFحيةمن أجل القيام بالتجارب 
الصادرة في شأن الصيد البحري  وا�حكام اSجراءاتور ووثائق يعفى من إجراء الطابع، التكليف بالحض : 248 المادة  

  . الساحلي 
لى المعاشات التي يقدمه الصندوق الوطني للتوفير وا-حتياط عيصا-ت التسبيقات إتعفى من رسم الطابع،  :  249المادة 

  . والمؤسسات العمومية لرجال البحر
   (5).ملغاة :  250المادة

لى شھادة اSقامة أو جوازات عالحصول  إلى، طلبات الFجئين الرامية وإجراءاتهرسم الطابع  تعفى من :  251المادة 
  . وطنھم إلىوثائق السفر من أجل الرجوع النھائي  والسفر أ

الجنائية المسلمة بدون  اSجراءاتومستندات  خ، وثائق الشرطة العامة ونسوإجراءاتهتعفى من رسم الطابع  :  252المادة 
  .مصاريف

  . ، وثائق كتاب الضبط ورجال الدرك الوطني في الميدان الجنائيوإجراءاتهوتعفى أيضا من رسم الطابع  
  (6).ملغاة :  253المادة 

                                                           

  .1985م لسنة .من ق 139معدلة بموجب المادة : 237المادة  (1)
  .2011م لسنة .ن قم 26ملغيتان بموجب المادة :  240و  239المادتان   (2)
  . 1986م لسنة  .من ق 87معدلة بموجب المادة : 241المادة  (3)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  243المادة  (4)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة : 250المادة  (5)
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  . مھما كان نوعھا حتعفى من رسم الطابع، المحاضر التي تعاين المخالفات أو الجن :  254المادة
   (7).ملغاة :  255المادة 
فصل عن الصك وكذلك على ن، المخالصة المسجلة على الصكوك أو السند الماSيصا-تطابع سم تعفى من ر :  256المادة 

  . وغيرھا من ا�وراق التجارية �مروالسندات  جالسفات
  .وتعفى من رسم الطابع أوامر الدفع 
   :اSيصال طابعيعفى كذلك من رسم :   257لمادةا
  . نھائي على مبلغ أكبر  بإيصالعلى الحساب أو  يقةبتسب ا�مر- يتعلق ج وأقل منھا عندما د   5البالغة اSيصا-ت )1 

التجارية للتداول أو للقبول أو  ا�وراق إعطاء Sثباتغيرھا  بالرسائل أو ءالمسلمة سوا واSيصا-تا-عترافات ) 2
  للقبض، 

 وإماالتي استعملت للتسليم،  وا�وعية ا�ظرفةالبضائع المسلمة بشرط أو  استعادة إماعھا والمحررات التي يكون موض )3
ا-ستعادة أو ھذا التخفيض بوثائق متميزة بإشارات  ه ھذ إلى، ويجب أن يشار ا�وعيةأو  ا�ظرفة  هتخفيض قيمة نفس ھذ

  (1) .رالفواتيمكتوبة على 

لمالية أو ا لLوراقبواسطة صك مسحوب من صاحب مصرف أو سمسار  دعن مبلغ مسد إيصالكل  إن :  258المادة 
الخاصة أو بواسطة صك بريدي أو تحويل مصرفي أو بريدي، يعفى من  ا�موالمحاسب للخزينة يشارك في مصلحة 

  : بشرط أن يذكر اSيصالرسم طابع 
مكتب الصكوك  إلى واSشارةالمديونية خ ليه أو رقم الحساب البريدي وتاريعالمسحوب  اسمورقم الصك وكذلك  ختاري - 

  . تم التسديد بواسطة صك بريدي إذاجد لديه الحساب وذي يالبريدية ال
تم التسديد بواسطة تحويل  إذاتنفيذ وتعيين المصاريف التي ساھمت في العملية وذلك  خبالدفع وتاري ا�مر ختاري - 

  . مصرفي
 إيصالوثيقة، محرر،  ن كلعالغرامة تستحق   هج وھذد   200السابقة، يعاقب منھا بغرامة قدرھا لLحكامكل مخالفة  إن 

  (2) . هFعأ   34ليھا في المادة عبتطبيق العقوبات المنصوص ، ءند ا-قتضاع ،ون المساسدتسليم  إيصالوصل أو 
ثانيا  -  100في المادة دلودائع النقدية لدى بنك أو مؤسسة مماثلة، من حق الطابع الواراتعفى إيصا-ت : مكرر   258المادة 

  (3). من ھذا القانون
طرف المتعامل البريدي الذي يتمتع  ة من عتعفى أيضا من رسوم الطابع، الحوا-ت الصادرة والمدفو :ثالثا   258المادة 

   (4). بالنظام اSمتيازي
يصا-ت من المبالغ اSمن ھذا القانون،    100ليه في المادةعالمنصوص  ن حق الطابعمتعفى أيضا  :رابعا  258ة الماد 

   (5) .نقدي لدى بنك أو مؤسسة مماثلة المسددة بإيداع
يرھا من غمليات تحصيل الديون التجارية وعالضبط قصد تسجيل  ةالسجل الممسوك في كتاب إعداديتم  :  259المادة

  .غير مدموغلى ورق عيرة، غالديون الص
  . علقة بهتالطابع الشھادات الم رسم وتعفى من

  .غمدموير غلى ورق ع السجل التجاري حبإصFصريحات الخاصة تتحرر ال :  260المادة 
ھا الشركات التجارية لدى عدوجيFت في السجل التجاري والوثائق التي تسالتخ دموغ، نسمير غلى ورق عوتحرر كذلك 

  .كتابة ضبط المحكمة
  . ئيةوتسوية قضا إفFسلى أثر عتبار المقرر عا- بإعادةالخاصة  اSجراءاتالطابع ،  رسم عفى منت :  261المادة 
ليھم فإن الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الرافض لطلب عتبار المحكوم عا- بإعادة-ت الخاصة افي الح :  262المادة 
  .ليھا بما تفيد الطابع المجانيعيؤشر  اSجراءاتالطابع، وان كل وثائق رسم تبار يعفى من عادة ا-عإ
  : ير مدموغ غلى ورق عتوضع  :  263المادة 

  ،ا�رقامارس التي يمسكھا كتاب الضبط والتي يقيدون بھا يوما بعد يوم دون ترك بياض أو سطور وحسب تسلسل الفھ)  1
  الطابع والتسجيل ،  إجراءاتوالقرارات المعفاة من  وا�حكام وا�وراقوكل العقود 

مليات الوسطاء عيتعاطون شركات  أشخاص أو ،المطبقة فيما يخص التسجيل لLحكامتنفيذا  ،الفھارس التي يمسكھا) 2

                                                                                                                                        

  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  253المادة  (6)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  255المادة  (7)
  .1986م لسنة .من ق 88معدلة بموجب المادة : 257المادة  (1)
  .1992م لسنة .من ق 70معدلة بموجب المادة : 258المادة  (2)
   .1996م لسنة .من ق 69محدثة بموجب المادة :مكرر 258المادة  (3)
   .2001م لسنة .من ق 20دة محدثة بموجب الما: ثالثا 258لمادة  (4)
   .2001ت  لسنة .م.من ق 9محدثة بموجب المادة : رابعا 258المادة  (5)
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ادة عويصبحون مالكين لھا قصد إ ا�مFكنفس  مادة باسمھعقارات أو محFت تجارية أو يشترون عقصد شراء أو بيع 
  بيعھا،

 قسيماتال في جمع أو تحصيل أو دفع أو شراء الذين يمتھنون أو يتاجرون ا�شخاصالسجFت التي يمسكھا  )3
   ، الصكوكو
   .التأمينادة عتمسكھا مؤسسات وشركات التأمين وإالفھارس التي  ) 4
لى ا�موال الخاصة ع ءباستيFالطابع، العقود والمستندات والمحررات من كل نوع المتعلقة  رسم تعفى من :  264المادة 

  . لتعويضاتافقط بتسديد مختلف 
ات المحلية وكذلك العقود عرم من قبل الجمان نقل الملكية ومختلف التسويات المتعلقة به والمبع- يترتب  :  265المادة 

ات المحلية، أي تحصيل لفائدة الخزينة فيما يخص عللعقود المبرمة من قبل الجما ا-ستثنائيا-نجاز  أو ةالمتعلقة بالمراجع
  .رسم الطابع

 إعدادھاذية التي يتم يفالصور التن أو أو الصور خالطابع، القرارات أو المستخرجات أو النس رسم تعفى من :  266المادة 
  . بھا القانون والتنظيمات السارية المفعول حالتي يسم واSيجاراتالخاصة بمراجعة ثمن الكراء  اSجراءاتوكذلك كل وثائق 

من جديد للكراءات ثھا الوحيد التحديد بالتراضي لعوتعفى كذلك من رسوم الطابع، ا-تفاقيات التي يكون موضو 
  . الجارية  واSيجارات

   (1).ملغاة : 267 المادة 
المدنية المتعلقة بالحجز العقاري فان تسليم  تاSجراءامن قانون    388ليھا في المادةعفي الحالة المنصوص :   268المادة 

من نفس القانون من قبل العون المنفذ لكتابة الضبط والى وكيل الدولة،   387في المادة  إليهنسخة مصدقة لIنذار المشار 
  . فع رسم الطابع دون دن يتم م

  . المدنية اSجراءاتمن قانون    388من المادة الخيرليه في المقطع عون رسم الطابع، الطلب المنصوص دويوضع كذلك  

   .الطابعتعفى من رسوم  ا-جتماعي،المتعلقة بتطبيق تشريع التأمينات والضمان  ا�وراق إن:   269المادة 

الصور التنفيذية  الصور أو أو خوالقرارات وكذلك المستخرجات أو النس ا�حكامالطابع،  اتإجراءتعفى من  :  270المادة 
  .  ا-جتماعيالتي يخولھا تطبيق تشريع التأمينات والضمان  اSجراءاتامة كل وثائق عنھا وبصفة عالتي تسلم 

 إلىبالقيام بھا  حوالقروض التي يسمالمتعلقة باكتساب العقارات  دتعفى من رسوم الطابع، جميع العقو:   271المادة 
   .ي للموظفينعية والصندوق الجزائري التعاوني لFحتياط ا-جتماعصناديق التأمينات ا-جتما

سير الصندوق الجزائري التعاوني لFحتياط  نشر العروض والوثائق المتعلقة بشروط الطابعتعفى من رسوم :   272المادة 
  (2).ي للموظفينعا-جتما

ضمن نفس  ح، تمن 272 إلى   269من دليھا في مادة الطابع بموجب المواعالجبائية المنصوص  اSعفاءات إن :  273ةالماد 
ي المؤسس بموجب عتعلقة بتطبيق نظام الضمان ا-جتمالمالمبالغ من نفس النوع واوالعمليات والوثائق  إلىالشروط، 

  .  1968يناير سنة   8الموافق  1387 شوال   8ؤرخ فيملا  4- 68  و-سيما ا�مر العسكريين  لحلصا القانون 

ات المتعلقة بعقوبات أنظمة عد النزاع وكذلك المنازعات تدابير المراقبة وقواعالمتعلق بمناز اSجراء إن :  274المادة
  . بعاالعمل، يعفى من رسوم الطحوادث ي الفFحي وعي والتعاون ا-جتماعالضمان ا-جتما

 اكتسبتھاالمنكوبة التي  ا�موالوالوثائق والمحررات المتعلقة بنقل  وا�حكام دتعفى من رسوم الطابع، العقو :  275المادة 
البلديات والو-يات والدواوين والھيئات العمومية للسكن المعتدل الكراء قصد بناء سكن معتدل الكراء أو تھيئة محFت 

  . العمومية لحمخصصة للمصا

  . تنظيم الھيئات الفFحية بإعادةالمتعلقة  ا�خرىوكل الوثائق  درسوم الطابع، الشھادات والعقو تعفى من :  276المادة 

لى التعاونيات عالنظام المطبق  إلىھيئات ا-حتياط الفFحي والتعاوني، تخضع فيما يخص الطابع  إن :  277المادة 
  .   276أحكام المادة راعاةالفFحية وذلك مع م

ذات فائدة فFحية  حمصال إلىالسارية المفعول،  وا�نظمةتطبيقا للقوانين  إلزاميةالنقل الذي يتم بصفة  إن :  278المادة 

                                                           

  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة : 267 المادة )1(
   .1985م  لسنة .من ق 140معدلة بموجب المادة :  272المادة  (2)
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أي عنه الصافية من رأسمال الشركات التعاونية المنحلة، - يترتب  ا�صولأخرى من زيادة  فFحيهتعاونية  إلىامة أو ع
  . الخزينة فيما يخص الطابع  لحتحصيل لصا

ضاء مجلس اSدارة والمندوبين للحسابات عير مدموغ نسخة من القانون ا�ساسي وقائمة أغلى ورق عتحرر  :  279المادة  
من قبل التعاونيات الفFحية و ا-تحادات التعاونية الفFحية المسيرة تان لدى كتابة ضبط المحكمة عوالمديرين، المود

  .و المتضمن الثورة الزراعية 1971نوفمبر  8الموافق  1391رمضان عام  20المؤرخ في  73-71بموجب ا�مر رقم 

  .و يعطي بدون مقابل إيصال عن الوثائق المودعة

في الجمعية  لهيثتحاد قصد تمSوتحرر على ورق مدموغ الوكالة التي يعطيھا الشريك أو مندوب الجماعات المنظمة إلى ا
  .تحادIل أوالعامة للتعاونية الفFحية 

المستندات والمحررات من كل نوع الخاصة بتعاونيات القطاع  الطابع غير طابع اSيصا-ت، رسوم منتعفى  :280المادة 
  .الفFحي

عن القمح التي تسلمھا التعاونيات إلى منخرطيھا أو أصحاب حق ا-ستعمال،  ، اSيصا-تطابع اSيصا-ترسوم و تعفى كذلك من 
  .أخرى اتشريطة أن - تتضمن ھذه اSيصا-ت مخالص

 ةا�نظموتطبق أحكام ھذه المادة على التعاونيات المطاحن والمطاحن الخاصة بصنع الخبز المحدثة تطبيقا للقوانين و 
  .السارية المفعول

  (*).ملغاة: 281المادة 

شركة  اعتماديعفى من رسم الطابع و إجراءاته، الطعن أمام المجلس ا�على في شأن رفض أو سحب  :282المادة 
 .تعاونية

يطبق نفس اSعفاء على الطعون المرفوعة في حالة رفض التصديق على التعديFت المدخلة على القوانين ا�ساسية و
لخدمات ا-جتماعية أو صندوق تعاوني للشيخوخة والعجز لالتصديق على نظام ھيئة  للشركات التعاونية أو سحب

  .والحوادث والوفاة

  .اتحاداتھاعمال التي تھم الشركات التعاونية و الطابع جميع ا�رسم تعفى من : 283المادة 

ا�عضاء الشرفيين أو المشاركين و  اشتراكاتالطابع، التفويضات العرفية واSيصا-ت عن رسم وتعفى كذلك من 
اSيصا-ت عن المبالغ المدفوعة �صحاب المعاشات أو ذوي حقوقھم و كذلك السجFت أو الدفاتر ذات ا�رومات 

  .ع المرتباتالمستعملة لدف

موال المنقولة �أو التمتع با ا-نتفاعول من ھذه المادة على نقل ملكية حق Sعفاء المنصوص عليه في المقطع ا�يطبق ا- و
  .سواء بين الحياء أو بسبب الوفاةو العقارية 

ھم إيداعه لدى مشروع القانون ا�ساسي الذي يجب على مؤسسي شركة با�س ،يحرر على ورق غير مدموغ: 284المادة 
  .في رأس المال اكتتابالتابع لھا مقر الشركة قبل كل المحكمة  بطكتابة ض

  .با�سھمكل مكتتب أسھم في شركة  إلىوغ نسخة قسيمة ا-كتتاب التي يجب أن تسلم مير مدغلى ورق عوتحرر كذلك 

من قانون الرسوم على رقم  124و 122و 38و 37الطابع، الطلبات المقدمة تنفيذا للمواد رسم تعفى من : 285المادة 
  .عمال و -سيما الحكام المتعلقة بتطبيق الرسم الوحيد اSجمالي على تأدية خدماتا�

من اجل دفع الضرائب و الرسوم و الحقوق الجمركية، بمقتضى  اكتتابھاوالعروض المضمونة التي يمكن  ا-لتزاماتتعفى 
مكرر من  109و 108من قانون الضرائب غير المباشرة و 571عمال و�من قانون الرسم على رقم ا 81أحكام المواد 

  (1).من ھذا القانون 83المنصوص عليه في المادة قانون الجمارك، من رسم الطابع النسبي 

  (2).ملغاة :286المادة 

                                                           

  .2011ة م لسن.من ق 26ملغاة بموجب المادة :  281المادة   (*)
   .1995من ق م لسنة  37و 1988م لسنة .من ق 81، 1986م لسنة .من ق 89معدلة بموجب المواد : 285المادة  (1)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  286المادة  (2)
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  .تحرر على ورق غير مدموغ جميع النسخ المخصصة لIدراج في ملف الدعوى :287 المادة

  .من رسم الطابع و إجراءاته، أحكام قاضي ا�حداثتعفى  :288المادة 

لتشريع المتعلق بنظام الوصاية لالضمان المتخذ تطبيقا  استFمإن وثائق إجراءات تسجيل الرھن العقاري أو  :289المادة 
  .أو التغيب، يؤشر عليھا بما يفيد الطابع المجاني

  .من التشريع المذكور، ومحضر مداولة المجلس العائليو يحرر على ورق غير مدموغ، مستخرج حكم اSدانة الصادر ض

ويعفى من رسم الطابع الجرد الذي يضعه الموثق بمناسبة تطبيق التشريع المتعلق بنظام الوصاية أو التغيب وذلك عندما 
  .دج 1.000يكون مبلغ التركة أقل من 

  .من كل نوع المتعلقة بالجمعيات العائلية تعفى من جميع رسوم الطابع، العقود والمستندات والمحررات: 290المادة 

  (3) .ملغاة: 291المادة 

  (4) . ملغاة :292المادة 

  (5).  ملغاة: 293المادة 

من ھذا القانون و  63تحرر على ورق غير مدموغ، النسخة  الثانية من التصريح المشار إليه في المادة  :294المادة 
  .لمنقولة و التي تحفظ في مكتب التسجي ءالمتعلق بالبيوع العمومية وبالمزاد �شيا

والتناز-ت والقبول والموافقات المنصوص  با-ستFمتعفى من إجراءات الطابع، الرسائل و اSشعارات  :295المادة 
دق الفناالزراعية و-سيما الرھون الخاصة بالمكتب الجزائري المھني للحبوب ورھون  تالرھون الغFعليھا في مادة 

 تراضقا-نسخة تسجيل çàي قيدت عليه ھذه الرھون وذجات المنجمية والرھون الصناعية والسجل الوتورھون المن
  .الشطب التي تخص ھذه الرھون ةوشھاد والشھادة السلبية

المؤرخ  01-81وراق و الوثائق المحررة بمقتضى القانون رقم تعفى من رسوم الطابع كل العقود و ا� :مكرر 295المادة 
مFك العقارية ذات ا-ستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي والمتضمن التنازل عن ا� 1981سنة في فبراير 

المؤسسات والمنشآت والھيئات العمومية التي التسيير العقاري والتابعة للدولة و الجماعات المحلية و ديوان الترقية و
  (6).المحFت ذات ا-ستعمال السكني عن موضوعھا التنازل

  (7)  .ملغاة :2مكرر 295المادة 

 

  لباب الثالث عشرا

  مختلفة أحكـام

كذلك  اSعفاءمن رسوم الطابع يتضمن ھذا  ءفاعلى إعيھا القانون الجبائي، في جميع الحا-ت التي ينص ف: 2  96المادة   
  . ات الطابعءمن إجرا اSعفاء

مفعول على وجوب التأشيرة بما تفيد الطابع المستحق، يجوز إلغاء في حالة ما إذا نصت ا�حكام السارية ال :  297المادة 
   .المفعولالسارية  وا�نظمةالشكليات أو تأخيرھا أو تبسيطھا طبقا للقوانين  هھذ

  . ة بموجب مرسوم دعند ا-قتضاء، كيفيات تطبيق ھذه الما  ،دوتحد 

كون استثنائيا تزائية المفروضة في مجال الطابع يجوز أن باستثناء الغرامات الج ،العقوبات والغرامات إن:   298دةالما 
  (1) .اSجراءات الجبائيةمن قانون  93 دةالما حكام�وفقا  من طرف اSدارة ءإعفامحل 

  باب الرابع عشرال

                                                           

  1985م لسنة .من ق 141ملغاة بموجب المادة : 291المادة  (3)
   .1986م لسنة .من ق 90ملغاة بموجب المادة : 292المادة  (4)

  .1985م لسنة .من ق 141ملغاة بموجب المادة : 293المادة (3) (5)
   .1985م لسنة .من ق 142محدثة بموجب المادة : مكرر 295المادة  (6)
  .2011م لسنة .من ق 26و ملغاة بموجب المادة  1988ت  لسنة  .م.من ق 8محدثة بموجب المادة : 2مكرر 295المادة  (7)
  .2012م لسنة .من ق 22ومعدلة بموجب المادة  1983م  لسنة .من ق   125بموجب المادة  محدثة:   298مادة ال (1)
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  (2) قسيمة على السياراتال

  .تؤسس قسيمة على السيارات المرقمة في الجزائر: 299المادة 

  .للقسيمة معنوي صاحب السيارة الخاضعة أول شخص طبيعي يقع عبء ھذه القسيمة على ك

  (3): وفق الجدول المبين أدناهوذلك  ، من سنة وضعھا للسير ابتداءالسنوية  القسيمةتحدد تعريفة  :300المادة 

  
  
  
  

  مبلغ القسيمة بالدينار الجزائري  ين السياراتيتع
و سيارات  سيارات سياحية

كسيارات نفعية ذات  ةأمھي
  :قوة
  

سيارات يقل عمرھا عن 
  سنوات) 3(ث7ثة 

سيارات يتراوح 
 )3(عمرھا بين ث7ث 

) 6(ست  إلى سنوات
  سنوات

عمرھا  يزيدسيارات 
سنوات ) 6(ستعن 
) 10(عشر  إلى

  سنوات

سيارات يزيد 
عمرھا عن عشر 

  سنوات) 10(

  أحصنة بخارية 6حتى -
  أحصنة بخارية  9إلى  7من  -
  فأكثر بخارية  أحصنة 10من -

2.000   
4.000   

10.000   

1.500   
3.000   
6.000   

1.000   
2.000   
4.000   

500   
1.500   
3.000   

  

  . تدفع تعريفة القسيمة لدى كل من قابضي الضرائب والبريد والمواصFت، مقابل تسليم قسيمة -صقة:   301 المادة

  (1).طريق التنظيم نعھا وكيفية منحھا غمولة يحدد مبلعتستفيد الھيئات المكلفة ببيع القسيمة من  

  : تعفى من القسيمة :  302المادة  

  .اSقليميةات عوالجما التابعة للدولةوذات رقم التسجيل الخاص  السيارات - 

  . دبلوماسية أو قنصلية بامتيازاتالسيارات التي يتمتع أصحابھا  -

                                                           

  .1997م  لسنة .من ق 46محدث بموجب المادة ) : 309إلى  299المواد من (الباب الرابع عشر  (2)
(3)

  .2016لسنة . م.من ق 9و 2004م لسنة .من ق 16معدلة بموجب المادتين : 300المادة  
   .2003م لسنة .من ق 38و  1998م لسنة .من ق 28و 1996ت لسنة .م .من ق 3و 1989م لسنة .من ق 34معدلة بموجب المواد :   301المادة  (1)

  
  ين السياراتيتع

  مبلغ القسيمة بالدينار الجزائري

السيارات التي : يزيد عمارھا 
  سنوات) 5(عن خمس 

التي يزيد عمرھا  السيارات
  سنوات) 5(عن خمس 

  : السيارات النفعية المخصصة ل7ستغ7ل
باستثناء السيارات (طن  2,5حتى  -

  )المھيأة كسيارات نفعية
  طن 5,5طن حتى  2,5أكثر من  -
  .طن 5,5أكثر من  -

  
  

6.000   
12.000   
18.000  

  
  

3.000  
5.000   
8.000   

 :سيارات نقل المسافرين
أقل  صھيأة لنقل ا�شخاالسيارات الم.1

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

  
  

5.000   
8.000   

12.000   
 18.000   

  
  

3.000   
4.000    

 6.000   
9.000  
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  . سيارات اSسعاف -

  . عتاد صحيالسيارات المجھزة ب -

  . السيارات المجھزة بعتاد مضاد للحرائق -

 . السيارات المجھزة والمخصصة للمعوقين -

   (2) .الغاز الطبيعي وقودأو ب ميعالم لبترولا غاز وقودب سيرتمحرك ب ةزودلما تالسيارا -

  . من كل سنة مارس  31 إلى مارسمن أول  السيارات قسيمة يدفع مبلغ :303المادة  

   (3) .تمديد مدة التحصيل العادي للقسيمة بقرار من الوزير المكلف بالماليةويمكن  

يوما بالنسبة للسيارات المقتناة )   30(ثFثين  م بطاقة الترقيم في أجل - يتعدىند تسليعتسدد تعريفة القسيمة  :304المادة  
  (4) .خFل السنة

وترفع الزيادة إلى . على الدفع التلقائي للقسيمة%   50زيادة قدرھا  تطبق مدة التسديد العادية، انقضاءعند :   305 المادة 
  . أدناه  307إذا ما تم معاينة المخالفة من قبل ا�عوان المؤھلين المشار إليھم في المادة  ℅100

ھا المرة ، يمكن تسليم نسخة منھا من قبل الھيئة التي سلمتسرقتھا أوفي حالة إتFف القسيمة أو ضياعھا  :306 المادة 
  (5) .دج  200ا�ولى مقابل رسم قدره 

القسيمة الموظفون المؤھلون قانونا من الضرائب، والجمارك  استظھاريكلف بمعاينة وإثبات مخالفة عدم  :  307المادة  
  . نيطوكذا أعوان ا�من الو

حب الفوري لبطاقة ترقيم السيارات للسيارة إلى الس ا�ماميالقسيمة على الزجاج  استظھاريترتب عن عدم  :  308المادة  
  .مقابل وصل مؤقت يرخص بالسياقة، لمدة سبعة أيام

فى حالة عدم وضعھا، دفع غرامة جبائية تساوي  ، وإلى زيادة أو- ترد بطاقة الترقيم للمخالف إ- بعد تقديم بيان دفع القسيمة
  (1).من مبلغ القسيمة%   50

  :كاKتيسيمة يوزع حاصل تعريفة الق :  309المادة  

   الوطني للطرقات والطرق السريعة؛للصندوق  ،%  20 -

  ، لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية؛% 30 - 

  (2). لميزانية الدولة ،%  50 -

  
  
  

  

                                                           

   . 2016لسنة . م.من ق 11و 2011م لسنة .من ق 27و  2003م لسنة .من ق 38و  1989م لسنة .من ق 34معدلة بموجب المواد :   302المادة  (2)
  . 1998م لسنة .من ق   9معدلة بموجب المادة: 303المادة (3)
  .   2000م  لسنة .من ق 36و  1989م لسنة .من ق 34معدلة بموجب المادتين  :   304لمادة  (4)
   . 2000م  لسنة .من ق  37معدلة بموجب المادة :   306المادة  (5)
   .2003م لسنة .من ق  38و  1989 م لسنة.من ق 34معدلة بموجب المادتين : 308المادة  (1)

  .2016لسنة . م.من ق 9معدلة بموجب المادة :  309المادة   (2)
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  ا�حكام الجبائية غير المقننة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  موضوع الحكم  التعيين
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  فھرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قانون المالية  المواد

71-73  
  
  

  1995م .ق
  
  

 1415رجب    27المؤرخ في   03 -  94ا�مر رقم 
، المتضمن قانون المالية 1994ديسمبر  31الموافق 

  .1995لسنة 
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 .1995نة ، المتضمن قانون المالية لس1994ديسمبر  31الموافق  1415رجب    27المؤرخ في   03 -  �94مر رقم ا

 

يترتب عن تسليم سندات ووثائق النقل البري للمسافرين والبضائع، تحصيل رسم في شكل طابع جبائي تحدد  :  71المادة  
  : قيمته حسب طبيعة الوثيقة كما يأتي 

مسافرين  و ، تعتبر ھذه البطاقة دائمة وتسلم لكل متعامل في النقل البري لل) دج 1000(ينار   ألف د:  البطاقة المھنية) 1
  . البضائع

البطاقة دائمة وتسلم لكل متعامل في النقل البري للمسافرين عن تقديم   ، تعتبر ھذه)دج 200(مائتا دينار  :بطاقة توقيت) 2
  . كل خدمة

، تعتبر ھذه البطاقة دائمة وتسلم لكل متعامل في النقل العمومي والنقل الخاص ) دج 200(ينار  د مائة: رخصة المرور) 3
  . لبضائع عن كل مركبة موضوعة لFستغFلل

  . يترتب عن تسليم نسخة من ھذه النماذج الثFثة من الوثائق وتحصيل نفس الرسوم 

يترتب عن تسليم أو إلغاء الشھادات والرخص الرسمية التي تقدمھا المصالح البيطرية المفوضة والمحلفة لدى  :  73المادة 
  . دج 1 00مته المحاكم، تحصيل رسم طابع جبائي قي

  .ويخصص حاصل ھذا الرسم للميزانية العامة للدولة 

  1  996، يتضمن قانون المالية لسنة 1995ديسمبر   30الموافق 1416شعبان عام   8 المؤرخ في   27-95ا�مر رقم   

ابع، كما - تعفى عمليات التنازل التي تنفذ في إطار عمليات الخوصصة، من كل رسوم التسجيل والط:  102المادة  
  : تخضع أيضا لھذه الرسوم 

  . المزايا المترتبة عن منح العمال أسھما مجانا - 1

  . فوائض القيمة المحققة عند التنازل من ا�صول -  2

 000يشترط منح ا-عتمادات لممارسة وظيفتي وسيط في الشحن ووكيل في النقل بتحصيل رسم طابع قدره  :103المادة  
  . دج 1. 

ويتم دفع ھذا الرسم مقابل وصل يسلمه قابض . تسليم نسخة ثانية من ھذه الوثائق تحصيل نفس الرسم يترتب عن 
  . الضرائب

يشترط في منح الرخصة ا-ستثنائية للسير التي تمنح المتعاملين في النقل البري للمسافرين وبالنسبة لكل  :  104المادة  
  . دج  200خدمة استثنائية مستغلة، تحصيل رسم طابع قدره 

  . يدفع ھذا الرسم مقابل وصل يسلمه قابض الضرائب 

  : يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم التسجيل للحصول على البطاقة المھنية للحرفي ويحدد كما يأتي :   105المادة 

  دج بالنسبة للحرفيين،    1.000 - 

  دج بالنسبة للتعاونيات الحرفية،    1.500 - 

  . ة المؤسسات الصناعات التقليدية والحرفدج بالنسب   2.000 - 

  . ويتم دفع ھذا الرسم مقابل وصل يسلمه قابض الضرائب 

إلى حساب التخصيص الخاص   ℅25يخصص ناتج حق الطابع المتدرج على شھادات تأمين السيارات بنسبة  :  117المادة 
  ". الصندوق الخاص بالتضامن الوطني"الذي عنوانه    302 -  069رقم 

  
  2000والمتضمن قانون المالية لسنة  1999ديسمبر 23المؤرخ في  11- 99القانون رقم 

 1991ديسمبر 16المؤرخ في  25- 91من القانون رقم ) 5و  4و   3الفقرات( 117تعدل وتتمم المادة : 54المادة  
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  : وتحرر كما يأتي  1992والمتضمن قانون المالية لسنة 

  .النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئةيؤسس رسم على  : 11  7المادة" 

  . تحدد طبيعة ھذه النشاطات عن طريق التنظيم 

  : تحدد المبالغ السنوية للرسوم على النشاطات الملوثة كما يأتي  

دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتھا على ا�قل لرخصة من الوزير المكلف بالبيئة  120.000 - 
الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت  1  998نوفمبر سنة  3المؤرخ في   339-  98لمرسوم التنفيذي رقم وفقا ل

  المصنفة ويحدد قائمتھا، 

دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتھا على ا�قل لرخصة من الوالي المختص إقليميا طبقا   90.000 - 
الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة  1  998نوفمبر سنة   3المؤرخ في 339-98للمرسوم التنفيذي رقم  

  ويحدد قائمتھا، 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتھا على ا�قل لرخصة من رئيس المجلس الشعبي   20.000 - 
الذي يضبط التنظيم الذي يطبق  1998نوفمبر 3المؤرخ في   339-  98البلدي المختص إقليميا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم

  على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتھا، 

-98دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتھا على ا�قل لتصريح وفقا للمرسوم التنفيذي رقم   9.000 - 
  . على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتھاالذي يضبط التنظيم الذي يطبق  1998نوفمبر سنة   3المؤرخ في 339

  : أما بالنسبة للمنشآت التي - تشغل أكثر من شخصين، فإن النسب القاعدية تخفض إلى

  دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزير المكلف بالبيئة،  24.000- 

  دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالي،  18.000- 

  دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي،  3.000-

  . دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصريح 2.000 -

  .أھميتھاعلى كل نشاط من ھذه النشاطات حسب طبيعتھا و  6و 1المتراوح بين  عامل المضاعفماليطبق  

  .ل نشاط من ھذه ا�نشطة مساويا لحاصل المعدل ا�ساسي و المعامل المضاعفيكون مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن ك

  .يحدد المعامل المضاعف، المطبق على كل نشاط من ھذه ا�نشطة الملوثة أو الخطيرة، عن طريق التنظيم

أو يعطي تطبق غرامة تحدد نسبتھا بضعف مبلغ الرسم، على من يستغل المنشأة، الذي - يقدم المعلومات الضرورية 
  .معلومات خاطئة و ذلك من اجل تحديد نسبة الرسم و تحصيلھا

تعداد المنشآت المعنية التي تقدمھا المصالح المكلفة  أساسيحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للو-ية، على 
  .بحماية البيئة

   .محددةإذا لم يتم تسديد المبالغ المطابقة في اKجال ال %10 ـتضاعف نسبة الرسم ب

  . يؤسس لصاح البلديات رسم خاص على رخص العقارات -أو:  :  55المادة  

  . تخضع عند تسليمھا، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشھادات المبينة أدناه -ثانيا  

  رخص البناء،  - 

  رخص تقسيم ا�راضي،  - 

  رخصة التھديم،  - 

  . شھادات المطابقة والتجزئة والعمران - 
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  . تحدد مبالغ ھذا الرسم لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه، حسب قيمة البناية أو طبقا لعدد القطع -الثاث 

  : رخصة البناء  -  1

 )دج(مبلغ الرسم  )دج(قيمة البناية 

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

1.500  
2.500  
4.000  
8.000  

10.000  
20.000 

  :رخص تقسيم ا�راضي  -  2
  

 )دج(مبلغ الرسم  تعيين ا�راضي

  :ذات اxستعمال السكني - 1
 ..............قطع  10إلى  2من  -
 ..............قطعة 50إلى  11من  -
 .............قطعة 150إلى  51من  -
 ..........قطعة  250إلى  151من  -
 ...............قطعة  250ر من أكث -

 :ذات اxستعمال التجاري أو الصناعي - 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 با�رضية لكل بناية   100بلغ ھذا الرسم، عند تسليم رخصة التھديم بـيحدد م -رابعا 
 . معنية التھديم

  : يحدد مبلغ ھذا الرسم، عند تسليم شھادة المطابقة، كما يأتي -خامسا 

 )دج(مبلغ الرسم  )دج(قيمة البناية 

  750.000إلى غاية  
 1.000.000إلى غاية  
 1.500.000ة إلى غاي 
 2.000.000إلى غاية  
 3.000.000إلى غاية  
 3.000.000أكثر من  

500  
800  

1.000  
1.500  
2.000  
2.500 

   
 : تعفى من الرسم الخاص على رخص العقارات  -سادسا  
ت المنفعة البنايات التي تنجزھا الدولة، والجماعات اSقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اSداري، والجمعيات ذا - 

  العمومية والجمعيات ذات الطابع اSنساني، 
  . البنايات المھددة با-نھيار والتي يقرر تھديمھا رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول - 
  : دج، عند تسليم الشھادات المبينة أدناه  500يحدد مبلغ ھذا الرسم بـ  -سابعا  

  جزئة، شھادة الت -
  . شھادة العمران - 
ينشأ لفائدة البلديات، على اSعFنات والصفائح المھنية باستثناء تلك المتعلقة بالدولة والجماعات  - أو: : 56المادة  
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  .اSقليمية والحاملة للطابع اSنساني، رسم خاص على اSعFنات والصفائح المھنية
  : يؤسس الرسم على  -ثانيا   
  على ا�وراق العادية، المطبوعة والمخطوطة باليد، اSعFنات  - 
اSعFنات التي تعرضت إلى تجھيز ما قصد إطالة بقائھا وسواء تم تحويل ھذا الورق وتھيئته، أو كانت ھذه اSعFنات  - 

ق إعFنات على ور"مغطاة بالزجاج، أو مادة أخرى، أو تم إلصاقھا قبل وضعھا على قماش أو قطع معدنية ومسماة 
  ". مجھزة ومحمية 

اSعFنات المدھونة، أو بصفة عامة، المعلقة في مكان عمومي، حتى ولو كانت غير موجودة على بناية و- على جدار  - 
  أي بعبارة أخرى اSعFنات ا�خرى غير تلك المطبوعة والمخطوطة على الورق، 

ية بصفة خاصة فوق ھيكل المبنى أو ركيزة ما اSعFنات المضيئة المكونة من مجموعة حروف أو إشارات موضوع -
  لجعل اSعFن مرئيا في النھار أو الليل،

  .الصفائح المھنية، من كل المواد، مخصصة للتعريف بالنشاط و مكان ممارسة العمل -
  :يحدد مبلغ الرسم حسب عدد اSعFنات المعروضة و حسب حجم ھذه ا�خيرة، كما ھي موضحة أدناه  -ثالثا

  
  

  

  )دج(المبلغ   ين ا8ع7ناتعيت

 :اSعFنات على الورق العادي، مطبوعة أو مخطوطة باليد - 1
 ......................متر مربع ) 1(حجم يقل أو يساوي واحد  -
 ............................متر مربع) 1(حجم أكبر من واحد  -
 :اSعFنات على ورق مجھزة أو محمية - 2
 .........................ربع متر م) 1(الحجم يقل أو يساوي  -
  ...........................متر مربع) 1(الحجم أكبر من واحد  -

  
20  
30  
  
40  
80  

  :يحدد مبلغ الرسم حسب الفترات السنوية و حسب حجم اSعFن، كما ھي موضحة أدناه -رابعا

  )دج(المبلغ   تعيين ا8ع7نات و الصفائح المھنية
 :إعFنات مدھونة - 1
 ......................متر مربع) 1(أو يساوي واحد  حجم يقل -
 ...........................متر مربع) 1(حجم أكبر من واحد  -
 :إعFنات مضيئة - 2
 ....................حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع -
 :صفائح مھنية - 3
 ...................متر مربع) 1/2(حجم يقل أو يساوي نصف  -
  ...................متر مربع )1/2(كبر من نصف مساحتھا أ -

  
100  
150  
  
200  
  
500  
750  

يسدد الرسم الخاص على اSعFنات فوق الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد، و إعFنات على الورق  -خامسا
لمبلغ الرسم المفروض على  المجھزة أو المحمية قبل اSعFن، بإيصال يسلمه إلى القابض البلدي،تكون مماثلة، بالنسبة

اSعFنات على الورق المجھزة أو المحمية، اSعFنات على الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد، الموضوعة 
  .سواء في مكان عمومي مغطى أو داخل سيارة، مھما كانت تعمل في خدمة النقل العمومي

  .سنوية بدأ فيه كل فترةيسدد الرسم على اSعFنات المدھونة في الشھر الذي ت

  .يوما ابتداء من يوم تشغيلھا بالنسبة لFستحقاقات السنوية) 60(يدفع الرسم مسبقا، في أجل ستين 

  .و تتمثل المساحة الخاضعة للضريبة في مساحة مستطيل تمر أضFعه على النقاط القصوى بشكل إعFن

  .متميزين) 02( و يضاعف الرسم بالنسبة لكل إعFن يتضمن أكثر من إعFنين

  :تكون مماثلة لIعFنات المضيئة بالنسبة لتطبيق الرسم -سادسا
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اSعFنات التجارية المضيئة و الFفتات التي تتوفر فيھا المميزات النوعية اSعFنات المضيئة كما ھي محددة  - 1
 . أعFه

 .ھاز خاصاSعFنات المدھونة و الFفتات المضيئة ليF بواسطة ج الورق،اSعFنات على  - 2

  :يؤسس الرسم تحت اسم الفاعل بالنسبة إلى -سابعا

  أو المخطوطة باليد؛اSعFنات في الورق العادي، المطبوعة  -

 اSعFنات من الورق، المجھزة أو المحمية؛ -

تحت اسم الطابع بالنسبة للمنشورات الخارجية من آ-ت الطباعة عندما يكون أصحاب ھذه اSعFنات غير  -
النص المطبوع أو عندما يعين النص مجموعات وجماعات من غير الجماعات اSقليمية والمطبوعات  معنيين من طرف

 ذات الطابع اSنساني؛

 .إعFنات في مكان عمومي مغطىتحت اسم الناشر بسبب وضع  -

اء يعتبر كناشر من أجل تطبيق ھذا النص كل شخص له حرية التصرف أو حق ا-نتفاع، بالمكان العمومي المغطى سو
  .باسم مسير أو إداري أو مستأجر أو متنازل

 :تحت اسم من في فائدته وضع اSعFن أو مقاول للنشر بالنسبة -

 لIعFنات المدھونة؛ ••••

 .لIعFنات المضيئة ••••

أو المخطوطة باليد واSعFنات المجھزة أو المحمية،  يتعرض صاحبو اSعFنات عن الورق العادي، المطبوعة   -ثامنا
  .عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم، مسبقا. دج 250إلى  50لغرامة من 

وتطبق أيضا ھذه الغرامة على أصحاب اSعFنات عن كل مخالفة �حكام المقطع الخامس أعFه، وكذا أحكام الفقرة  
  . ا�ولى من ھذا المقطع

ما أعوان مصالح قباضة البلدية وإما أعوان تعاين المخالفات �حكام المقطع الخامس بواسطة محاضر يعدھا إ -تاسعا  
  قوات ا�من

تمزق اSعFنات المھربة من الرسم الخاص، فضF عن ذلك تطبق على ملصقي اSعFنات العقوبات المحددة  -عاشرا  
  من قانون العقوبات 439بموجب المادة 

، بالغرامة المقررة في المقطع الثامن يعاقب، بصفة تضامنية، طابع اSعFن المخالف وصاحب اSعFن -حادي عشرا  
  . أعFه

وفضF عن ذلك، يتابع دفع الرسم والعقوبات بصفة تضامنية بالنسبة لIعFنات المدھونة، ضد ا�شخاص الذين تم لصق  
  . اSعFن في فائدتھم ومقاول النشر

  . بغرامة مساوية لمبلغ الرسممن أحكام المقطع الخامس أعFه،  3يعاقب على كل مخالفة للفقرة  - ثاني عشرا 

 2من المقطع الثاني وكذا اSعFنات المنصوص عليھا في الفقرة  3و 2و  1يطبق على اSعFنات المذكورة في الفقرات  - ثالث عشرا  
   .إعFنات متميزة) 5(من المقطع الخامس ضعف مبلغ الرسم المطابق لحجمھا، إذا احتوت على أكثر من خمسة 

بغض النظر عن أحكام قانون الطابع، تحدد تعريفات حقوق الطابع المطبقة على الوثائق و المحررات المسلمة :  57المادة  
  .من طرف البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بعض البلدان ا�جنبية من طريق التنظيم

  

   2003ديسمبر  30الموافق لـ  1424ذو القعدة  4المؤرخ في  22- 03قانون رقم 

  2004يتضمن قانون المالية لسنة 
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م�ن  105تحدد تعريفة رسم التقييد من أجل الحصول على البطاقة المھنية للحرف�ي المنص�وص عليھ�ا ف�ي الم�ادة  :33المادة 
  .بالنسبة للحرفيين. دج 500بـ 1996و المتضمن قانون المالية لسنة  1995ديسمبر سنة  30المؤرخ في  27-95ا�مر رقم 

  .2005و التضمن قانون المالية لسنة  2004ديسمبر سنة  29المؤرخ في  21-24قانون رقم 

دج عند إعداد كل رخصة لحمل السFح لصالح شركات الحراسة و نقل  5.000يحصل حق الطابع بمبلغ : 44المادة 
  .المواد الحساسة الموال و

  
   2005ديسمبر  31ھـ الموافق لـ 1426ذي القعدة  29مؤرخ في  05-16قانون رقم 

  .2006المتضمن قانون المالية لسنة 

  
و المتضمن قانون المالية لسنة  1997ديسمبر  31المؤرخ في  97-02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة  : 48المادة 
  :يلي ، و تتمم و تحرر كما1998

  .تؤسس تعريفة ھذا الرسم عن كل شخص و عن كل يوم إقامة :63المادة "
دينارا، ) 30(دينارا عن كل شخص و عن كل يوم، و أ- تفوق ثFثين ) 20(فة رسم اSقامة عن عشرين يجب أ- تقل تعري

  .دينارا عن كل عائلة) 60(من دون أن تتجاوز ستين 
  :تحدد تعريفة ھذا الرسم عن كل شخص و عن كل يوم إقامة في المؤسسات المصنفة، على النحو التالي

• 50 Fنجوم) 3(ث دج، بالنسبة للفنادق ذات ث. 
 .نجوم) 4(دج، بالنسبة للفنادق ذات أربع  150 •
 .نجوم) 5(دج، بالنسبة للفنادق ذات خمس  200 •

و المتضمن قانون المالية لسنة  1999ديسمبر  23المؤرخ في  11-99من القانون رقم  55تعدل أحكام المادة  : 49المادة 
 :، و تحرر كما يلي2000

 . اح البلديات رسم خاص على رخص العقاراتيؤسس لص -أو:  -  - 55 المادة"

  . تخضع عند تسليمھا، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشھادات المبينة أدناه -ثانيا  

  رخص البناء،  - 

  رخص تقسيم ا�راضي،  - 

  رخصة التھديم،  - 

  . شھادات المطابقة والتجزئة والعمران - 

  :رضيةصنف من الوثائق المبنية أدناه حسب قيمة البناية أو تبعا لعدد القطع ا�تحدد تعريفات الرسم بالنسبة لكل  -ثالثا

 :رخص البناء - 1
 :بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج - أ

  
  )دج(التعريفة   )دج(قيمة البناية 
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 750.000إلى غاية  -
 1.000.000إلى غاية  -
 1.500.000إلى غاية  -
 2.000.000إلى غاية  -
 3.000.000إلى غاية  -
 5.000.000ى غاية إل -
 7.000.000إلى غاية  -
 10.000.000إلى غاية  -
 15.000.000إلى غاية  -
 20.000.000إلى غاية  -
  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  

 :بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي - ب
  

  )دج(التعريفة   )دج(قيمة البناية 

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

30.000  
40.000  
45.000  
50.000  
55.000  
60.000  
65.000  
75.000  
80.000  

100.000  
 
 :راضيرخصة تقسيم ا� - 2
 :تقسيم أراضي ذات استعمال سكني - أ

  
  )دج(التعريفة   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 صناعي تقسيم أراضي - ب

 
  )دج(التعريفة   عدد القطع

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

3.750  
6.250  

10.000  

دج للمتر المربع من مساحة التشبث با�رضية لكل بناية  188م بـ يحدد مبلغ ھذا الرسم، عند تسليم رخصة الھد -رابعا
  .معنية بالھدم

  :يحدد مبلغ الرسم، عند تسليم شھادة المطابقة، كما يأتي -خامسا
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 :بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج - أ
 

  )دج(التعريفة   )دج(قيمة البناية 

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

625  
1000  
1250  
1875  
2500  
3125  
3750  
4375  
5000  
5625  
6250  

 
 :بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي - ب

 

  )دج(التعريفة   )دج(مة البناية قي

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

4.000  
4.500  
5.000  
5.500  
6.000  
6.500  
7.500  
8.000  
9.000  
10.000  

  
  :تعفى من الرسم الخاص على رخص العقارات -سادسا

البنايات التي تنجزھا الدولة، والجماعات اSقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اSداري، والجمعيات ذات المنفعة  -
 .العمومية والجمعيات ذات الطابع اSنساني

 .يار والتي يقرر تھديمھا رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين و التنظيمات السارية المفعوللبنايات المھددة با-نھا -
  :دج، عند تسليم الشھادات المبنية أدناه 875تحديد تعريفة الرسم بـ  –سابعا 

 شھادة التجزئة،
 .شھادة التعمير

  
يتضمن قانون المالية لسنة  2006يسمبر د 26ھـ الموافق لـ 1427ذي الحجة عام  6مؤرخ في  24-06قانون رقم 

2007  

يؤسس رسم في شكل حق الطابع، يطبق على شھادات التأھيل و التصنيف المھنيين بالنسبة للمؤسسات أو : 57المادة 
مجموعات المؤسسات الناشطة في قطاع البناء و ا�شغال العمومية والري وشھادة اعتماد المھندسين العاملين في القطاع و 

  .اعتماد مسيري ا�مFك العقاريةكذا 
  :تحدد تعريفات الرسم كما يأتي

شھادتا التأھيل والتصنيف المھنيين بالنسبة للمؤسسات ومجموعات المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء و  -
 :الشغال العمومية والري
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  )دج(تعريفات   تصنيف المؤسسات

  الفئة ا�ولى
  الفئة الثانية
  الفئة الثالثة

  لرابعةالفئة ا
  الفئة الخامسة
  الفئة السادسة
  الفئة السابعة
  الفئة الثامنة

  الفئة التاسعة

5.000  
10.000  
15.000  
20.500  
30.000  
40.500  
50.000  
60.500  
70.000  

  
 :شھادة اعتماد المھندسين الذين ينشطون في قطاع البناء و الشغال العمومية و الري -

 ؛دج بالنسبة لكل طلب 1.000* 
  .بالنسبة لطلبات التجديد دج 2.000 *
  .دج 2.000ب ك العقارية تحدد تعريفة الرسممFالمسيرين لL اعتمادشھادة  -

  .يخصص ناتج ھذا الرسم لفائدة الميزانية العامة للدولة
  .عند تسليم اعتماد ربان سفينة) دج 200(رسم بقيمة مائتي دينار يؤسس  :58المادة 

  .لرسم عند التسليم، في شكل طابع جبائي ذي قيمة مساويةيسدد المستفيد من ا-عتماد ھذا ا
 .يخصص ناتج ھذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة

  

  2008لسنة  قانون المالية التكميلي  يتضمن 2008جويلية  24مؤرخ في  02-08أمر رقم 

ديسمبر  23الموافق لـ  1420 رمضان عام15المؤرخ في  11-99من القانون رقم  55تعدل و تتمم أحكام المادة : 25المادة 
ذو القعدة عام 29المؤرخ في  16-05من القانون رقم  49المعدلة بأحكام المادة  2000و المتضمن قانون المالية لسنة  1999
  :و تحرر كما يلي 2006و المتضمن قانون المالية لسنة  2005ديسمبر  31الموافق لـ  1426

  . م خاص على رخص العقاراتيؤسس لصاح البلديات رس - I  :55المادة " 

 II - تخضع عند تسليمھا، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشھادات المبينة أدناه .  
  رخص البناء،  - 
  رخص تقسيم ا�راضي،  - 
  رخصة التھديم،  - 
 .شھادات المطابقة والتجزئة والعمران - 

III - ينة أدناه، حسب القيمة التجارية للبناية أو حسب عدد الحصصتحدد تعريفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المب .  

     :رخص البناء - 1
  :بناية ذات استعمال سكني - أ 
 

 )دج(قيمة البناية )دج(التعريفة
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  :بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي -ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :رخص تقسيم اDراضي - 2
  :تقسيم أراضي ذات استعمال سكني - أ

  
 عدد اDجزاء )دج(التعريفة

2000 
50.000 
70.000 

100.000 
200.000 

 10إلى  2من 
 50الى  11من
 150الى 51من
 250الى 151من

 250أكثر من 

 
  :و صناعيتقسيم أراضي ذات استعمال تجاري أ - ب

 عدد اDجزاء )دج(التعريفة
6000 

12.000 
30.000 

 5إلى  2من  
 10 الى  6من 
 10أكثر من  

  
VI - ا�رضية لكل بناية معنية بالھدم  من مساحة) ²م(دج للمتر المربع 300تحدد تعريفة الرسم، عند تسليم رخصة التھديم بـ                                              .
 V - تحدد تعريفة الرسم عند تسليم شھادة المطابقة، كما يلي     :  
 

1875 
3125 
5000 

15000 
17000 
25000 
30000 
36000 
40000 
45000 
50000 

 750 000إلى غاية   
 1.000 000إلى غاية   
 1.500 000إلى غاية   
 2.000 000إلى غاية   
 3.000 000إلى غاية   
 5.000 000إلى غاية   
 7.000 000إلى غاية   
 10.000 000إلى غاية   
 15.000 000إلى غاية   
 20.000 000إلى غاية   

 20.000 000    أكثر من

 )دج(قيمة البناية  )دج(التعريفة
50000 
60000 
70000 
80000 
90000 

100000 
110000 
120000 
130000 
150000 

 7.000 000إلى غاية   
 10.000 000إلى غاية   
 15.000 000إلى غاية   
 20.000 000إلى غاية   
 25.000 000إلى غاية   
 30.000 000إلى غاية   

 50.000 000   إلى غاية
 70.000 000إلى غاية   
 100.000 000 إلى غاية  
 100.000 000أكثر من   
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 :   بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج - أ
  - ب

 )دج(قيمة البناية )دج(التعريفة
1000 
1500 
1750 
2200 
3000 
3500 
4000 
6000 
8000 
9000 

12000 

 750 000إلى غاية  
 1.000 000إلى غاية  
 1.500 000إلى غاية  

 2.000 000اية  إلى غ
 3.000 000إلى غاية  
 5.000 000إلى غاية  
 7.000 000إلى غاية  
 10.000 000إلى غاية  
 15.000 000إلى غاية  
 20.000 000إلى غاية  
 20.000 000أكثر من  

  
  : بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي -ب

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IV- نھيار والتي تقررxمن طرف رئيس   تھديمھا تعفى من الرسم الخاص المطبق على الرخص العقارية البنايات المھددة با
 المجلس الشعبي  البلدي طبقا للقوانين وا�نظمة السارية المفعول 

IIV - - دج ، عند تسليم الشھادات التالية2000ب تحديد تعريفة الرسم:  
  .زئةشھادة التج - 
  ".شھادة التعمير - 

  .2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية سنة  22المؤرخ في  01-09أمر رقم 

تخضع لدفع حقوق الطابع، الشھادات القنصلية المسلمة لصالح المواطنين الجزائريين أو ا�جانب وكذا وثائق :  26المادة 
  .زائريين من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارجالتعريف والسفر الممنوحة للمواطنين الج

وجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف  يتم سنويا تحديد مقابل القيمة بالعملة الصعبة المحصلة على كل صنف من الوثائق 
  .بالشؤون الخارجية بالمالية والوزير المكلف

  2010تضمن قانون المالية لسنة ي 2009ديسمبر  30مؤرخ في  09-09قانون رقم 

المھنية   البطاقة  لتسليم )  دج  (5.000  دينار آxف  خمسة  بمبلغ جبائي  طابع  شكل  في  رسم  ينشأ  29 :  ادةلما
 .البحري النقل لمساعد

  والمتضمن 1999  سنة  ديسمبر 23  في  المؤرخ  99 - 11  رقم  القانون  من 55  ادةلمأحكام ا  تتمم  36 :  ادةلما
 2005  سنة  ديسمبر 31  في  المؤرخ  05 - 16  رقم  القانون  من 49  المادة  بأحكام  لمعدلة، ا2000 لسنة  قانون المالية

 سنة  يوليو  24  في  المؤرخ 08 - 02    رقم  القانون  نم 25   ادة لمبا  المعدلة ،2006  لسنة  المالية  والمتضمن قانون 
  : يأتي  كما  وتحرر  ،2008 لسنة   التكميلي  المالية  قانونوالمتضمن  2008 

 )دج(قيمة البناية  )دج(التعريفة
6000 
6500 
7500 
8500 
9500 

10500 
11500 
12500 
15000 
20.000 

 7.000 000إلى غاية   
 10.000 000إلى غاية   
 15.000 000إلى غاية   
 20.000 000إلى غاية   
 25.000 000إلى غاية   
 30.000 000إلى غاية   
 50.000 000إلى غاية   
 70.000 000إلى غاية   
 100.000 000إلى غاية   
 100.000 000أكثر من   
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  . يؤسس لصاح البلديات رسم خاص على رخص العقارات - I  :55المادة  "
 II - تخضع عند تسليمھا، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشھادات المبينة أدناه .  
  رخص البناء،  - 
  رخص تقسيم ا�راضي،  - 
  م، رخصة التھدي - 
 .شھادات المطابقة والتجزئة والعمران - 

III - تحدد تعريفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه، حسب القيمة التجارية للبناية أو حسب عدد الحصص .  
     :رخص البناء - 1
 :بناية ذات استعمال سكني - أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي - ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :رخص تقسيم اDراضي - 2
 :تقسيم أراضي ذات استعمال سكني - ت
  

 Dجزاءعدد ا )دج(التعريفة
2000 

50.000 
70.000 

100.000 
200.000 

 10إلى  2من 
 50الى  11من
 150الى 51من
 250الى 151من

 250أكثر من 
 

 )دج(قيمة البناية )دج(التعريفة
1875 
3125 
5000 

15000 
17000 
25000 
30000 
36000 
40000 
45000 
50000 

 750 000إلى غاية       
 1.000 000إلى غاية       
 1.500 000إلى غاية       
 2.000 000إلى غاية       
 3.000 000إلى غاية       
 5.000 000إلى غاية       
 7.000 000إلى غاية       
 10.000 000إلى غاية       
 15.000 000إلى غاية       
 20.000 000إلى غاية       
 20.000 000أكثر من       

 )دج(قيمة البناية  )دج(التعريفة
50000 
60000 
70000 
80000 
90000 

100000 
110000 
120000 
130000 
150000 

 7.000 000إلى غاية   
 10.000 000إلى غاية   

 15.000 000ية   إلى غا
 20.000 000إلى غاية   
 25.000 000إلى غاية   
 30.000 000إلى غاية   
 50.000 000إلى غاية   
 70.000 000إلى غاية   
 100.000 000إلى غاية   
 100.000 000أكثر من   
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 :تقسيم أراضي ذات استعمال تجاري أو صناعي - ث
  

 عدد اDجزاء )دج(التعريفة
6000 

12.000 
30.000 

 5إلى  2من  
 10الى  6من 
 10أكثر من  

  
VI - من مساحة) ²م(دج للمتر المربع 300د تسليم رخصة التھديم بـتحدد تعريفة الرسم، عن  

     .                                              ا�رضية لكل بناية معنية بالھدم 
V - تحدد تعريفة الرسم عند تسليم شھادة المطابقة، كما يلي     :  
 
 :بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج - أ

  
 )دج(قيمة البناية )دج(التعريفة
1000 
1500 
1750 
2200 
3000 
3500 
4000 
6000 
8000 
9000 

12000 

 750 000إلى غاية   
 1.000 000إلى غاية   
 1.500 000إلى غاية   
 2.000 000إلى غاية   

 3.000 000  إلى غاية 
 5.000 000إلى غاية   
 7.000 000إلى غاية   
 10.000 000إلى غاية   
 15.000 000إلى غاية   
 20.000 000إلى غاية   
 20.000 000أكثر من   

  : بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي - ب

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI- نھيار والتي تقررxيس من طرف رئ  تھديمھا تعفى من الرسم الخاص المطبق على الرخص العقارية البنايات المھددة با
 .المجلس الشعبي  البلدي طبقا للقوانين وا�نظمة السارية المفعول 

VII -  دج ، عند تسليم الشھادات التالية2000ب تحديد تعريفة الرسم:  
  .شھادة التجزئة - 

 .شھادة التعمير - 

 VIII-1  -   سنة يوليو 20  في  لمؤرخا 15-08  رقم القانون  وجببم  المنشأة بالرخص الخاص  الرسم  تعريفات  تحدد 
  :يأتي كما التجارية، وقيمتھا  البناية استعمال  طبيعة  حسب ،إنجازھا  وإتمام البنايات مطابقة  قواعد  يحدد  الذي  2008 

 )دج(قيمة البناية  )دج(التعريفة
6000 
6500 
7500 
8500 
9500 

10500 
11500 
12500 
15000 
20.000 

 7.000 000إلى غاية   
 10.000 000إلى غاية   
 15.000 000إلى غاية   
 20.000 000إلى غاية   
 25.000 000إلى غاية   
 30.000 000إلى غاية   
 50.000 000إلى غاية   
 70.000 000إلى غاية   
 100.000 000إلى غاية   
 100.000 000أكثر من   
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  : سكني  استعمال  ذات  بناية  -  أ

  

  

 

 ) دج  ( التعريفة ) دج  ( البناية  قيمة
  750.000   غاية    إلى
   1.000.000 غاية  إلى
   1.500.000 غاية  إلى
   2.000.000 غاية  إلى
   3.000.000 غاية  إلى
  5.000.000 غاية   إلى
   7.000.000 غاية  إلى
   10.000.000 غاية  إلى
   15.000.000 غاية  إلى
   20.000.000 غاية  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 

 
  : وخدماتي  وتجاري ، سكني  مزدوج  استعمال  ذات  بناية  -  ب
  
 

 ) دج  ( التعريفة ) دج  ( البناية  قيمة
 750.000   غاية   إلى
   1.000.000 غاية  إلى
   1.500.000 غاية  إلى
   2.000.000 غاية  إلى
   3.000.000 غاية  إلى
  5.000.000 غاية  إلى

   7.000.000 غاية  ىإل
   10.000.000 غاية  إلى
   15.000.000 غاية  إلى
   20.000.000 غاية  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 

  : وفMحي  حرفي  استعمال  ذات  بناية -ج  

 )دج  ( فةالتعري )  دج  ( البناية  قيمة
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 750.000   غاية  إلى
   1.000.000 غاية  إلى
   1.500.000 غاية  إلى
   2.000.000 غاية  إلى
   3.000.000 غاية  إلى
  5.000.000 غاية  إلى
   7.000.000 غاية  إلى
   10.000.000 غاية  إلى
   15.000.000 غاية  إلى
   20.000.000 غاية  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 

   : صناعي  استعمال  ذات  بناية  -  د

  

 

 )دج  ( التعريفة )  دج  ( البناية  قيمة
   7.000.000 غاية  إلى
   10.000.000 غاية  إلى
   15.000.000 غاية  إلى
   20.000.000 غاية  إلى
   25.000.000 غاية  إلى
   30.000.000 غاية  إلى
   50.000.000 غاية  إلى
  70.000.000  غاية  إلى
  100.000.000  غاية  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 

 

  20    في  المؤرخ  08 - 15  رقم  القانون  وجببم لمنشأةا  المطابقة  شھادة  تسليم  عند  ،  الرسم  تعريفة  تحدد 2 - 
 وقيمتھا  البناية  استعمال  طبيعة  حسب ،إنجازھا  وإتمام  البنايات  مطابقة  قواعد  يحدد  الذي 2008  سنة  يوليو

  : يأتي  كما التجارية،

   :مزدوج استعمال أو سكني استعمال ذات يةبنا -أ
  

 )دج  ( لتعريفةا ) دج  ( البناية  قيمة
 750.000   غاية  إلى
   1.000.000 غاية  إلى
   1.500.000 غاية  إلى
   2.000.000 غاية  إلى
   3.000.000 غاية  إلى
  5.000.000 غاية  إلى
   7.000.000 غاية  إلى
   10.000.000 غاية  إلى
   15.000.000 غاية  إلى
   20.000.000 غاية  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 
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   : وصناعي  تجاري  استعمال  ذات  بناية  -  ب

 )دج  ( التعريفة )  دج  ( البناية  قيمة
   7.000.000 غاية  إلى
   10.000.000 غاية  إلى
   15.000.000 غاية  إلى
   20.000.000 غاية  إلى
   25.000.000 غاية  إلى
   30.000.000 غاية  إلى
   50.000.000 غاية  إلى
   70.000.000 غاية  إلى
 100.000.000 غاية  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 

  
 من %  3 بـ  تحدد  الخاصة  النسخة  عن  إتاوة  علدف  الخطي  اxستنساخ  أجھزة  ومنتجو  مستوردو  يخضع 47 :  المادة

 . المنتوج  قيمة 
 . أصحاب الحقوق  على  وتوزيعھا  اjتاوة  ھذه  بتحصيل  اورةلمجا  والحقوق  المؤلف  لحقوق  الوطني  الديوان  يكلّف
 . التنظيم  طريق  عن  وتوزيعھا  اjتاوة  ھذه  تحصيل  كيفيات  تحدد

  
 ديسمبر سنة 24   الموافق 1423 عام شوال 20 في المؤرخ 02 - 11 رقم القانون من 99    المادة أحكام تعدل 49 :المادة

 جمادى الثانية 18 في المؤرخ 05 - 05 رقم ا�مر من 19 بالمادة المعدلة ،2003لسنة  المالية قانون والمتضمن 2002   
  :يأتي كما وتحرر 2005 لسنة التكميلي ليةالما قانون والمتضمن 2005 سنة يوليو 25 الموافق 1426 عام
 28  في  المؤرخ  05 - 12  رقم  القانون  من 73  المادة  في  عليھا المنصوص  اjتاوة  مبلغ  تحدد  99 :المادة "

  ةالمائي  الموارد  استعمال  قصد  المستحقة  بالمياه  والمتعلق 2005  سنة  غشت 4  الموافق 1426  عام  جمادى الثانية
 المقتطعة  المياه  من  مكعب  متر  كل  عن )  دج  (25  دينارا  وعشرين  بخمسة  وخدماتية  وسياحية  �غراض صناعية

. 
  : يأتي  كما  اjتاوة  ناتج يخصص

 الدولة، ميزانية لفائدة %4 -   
  ،" للمياه  وطنيال  الصندوق  " عنوانه  الذي  079 - 302  رقم الخاص التخصيص  حساب  لفائدة  %44 -  

 .بالتحصيل  المكلفة  الوكالة  لفائدة  %12 -   

 . اjتاوة  ھذه  بجمع  اختصاصھا  إقليم  في  واحدة  كل  المائية ا�حواض  وكاxت  تكلف

 ".  التنظيم  طريق  عن ،  الحاجة  عند ،  المادة  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحدد

  2010لسنة  قانون المالية التكميلي  المتضمنو  2010 غشت 26المؤرخ في  10-01مر رقم أ

 سنوات  (5 ) خمس عن عمرھا يقل التي )خ.س( الخاصة السيارات صنف في سجلةالم السيارات تخضع :26 ةالماد
 (3 ) ثWثة تفوق أو تساوي مجمعة فترة خWل الشركات ھذه نفس طرف من ؤجرةالم أو الشركات ميزانية في ذكورةوالم

  :يأتي كما مبلغه يحدد سنوي رسم إلى الجزائر في قيمةالم الشركات طرف من الجبائية اليةالم ةالسن خWل أشھر

  الرسمتعريفة    اcقتناء عند السيارة قيمة

  جد  300.000  دج 5.000.000 و دج 2.500.000 ينب ما

 دج  500.000  دج 5.000.000 من أكثر



 

69 

 

 عندما الجمھور لفائدة النقل بخدمة القيام أو التأجير أو للبيع إما رياحص وجھةالم السيارات على الرسم يطبق x ،أنه غير
 .الكةالم للشركة العادي النشاط العمليات ھذه توافق

x الضريبة إعداد عند الرسم يخصم. 

  .الشركات أرباح على الضريبة تصفية رصيد تسديد بمناسبة الرسم يدفع

 

  2015لسنة  لمتضمن قانون المالية التكميليو ا 2015 جويلية 23المؤرخ في  01-15مر رقم أ

  
 اليةلما قانون تضمنوالم 1994 سنة  ديسمبر 31  في ؤرخالم 94-03 رقم القانون من 73 ادةالم أحكام تعدل 39 : ادةلما

  : يأتي  كما وتحرر 1995، لسنة
  والمحلفة فوضةالم البيطرية صالحالم  تقدمھا  التي الرسمية والرخص الشھادات إلغاء أو تسليم  على يترتب 73 : المادة"

 . دج  1.000 قيمته جبائي  طابع  رسم تحصيل ،المحاكم لدى
 ".للدولة العامة للميزانية الرسم ھذا ناتج ويخصص

  2016ديسمبر سنة  28الموافق  1438ربيع ا�ول عام  28مؤرخ في  14-16قانون رقم 

2017يتضمن قانون المالية لسنة    

تقدم اSدارة الجبائية استمارة التصريح " بعبارة " تقدم اSدارة الجبائية استمارة التصريح" بدل عبارة تست :67المادة  
  .في المواد ذات الصلة في مختلف القوانين الجبائية " الممكن تسليمھا إلكترونيا 

ديسمبر  23لموافق ا 1420رمضان عام  15المؤرخ في  11-99من القانون رقم  55تعدل أحكام المادة  :75المادة 
المؤرخ في  16-05من القانون رقم  49، المعدلة بموجب أحكام المادة 2000المتضمن قانون المالية لسنة  1999سنة 
، المعدلة بموجب أحكام 2006، المتضمن قانون المالية لسنة 2005ديسمبر سنة  31الموافق  1426ذو القعدة عام  29

، المتضمن قانون 2008يوليو سنة  27الموافق  1429رجب عام  24ؤرخ في الم 02-08من ا�مر رقم   25المادة 
  :، وتحرر كما يأتي2008المالية التكميلي لسنة 

  . يؤسس لصاح البلديات رسم خاص على رخص العقارات - I  :55المادة " 

 II - تخضع عند تسليمھا، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشھادات المبينة أدناه .  
  خص البناء، ر - 
  رخص تقسيم ا�راضي،  - 
  رخصة التھديم،  - 
 .شھادات المطابقة والتجزئة والعمران - 

-IIIتحدد تعريفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه حسب القيمة التجارية للبناية أو حسب عدد الحصص:  
  :رخص البناء. 1
  :بنايات ذات استعمال سكني. أ

 

  )دج(التعريفة   )دج(ة قيمة البناي
 3.000 750.000  إلى غاية

 5.000      1.000.000    إلى غاية
 7.500  1.500.000إلى غاية  

 22.500    2.000.000إلى غاية
 25.500    3.000.000إلى غاية
 37.500    5.000.000إلى غاية
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 45.000    7.000.000 إلى غاية
 54.000    10.000.000                 إلى غاية
 60.000    15.000.000          إلى غاية
 67.500   20.000.000إلى غاية
 75.000    20.000.000ما يفوق

 
 
 
 
 
 
 
 

  :بنايات ذات استعمال تجاري أو صناعي . أ

  )دج(التعريفة   )دج(قيمة البناية 
  75.000    7.000.000  إلى غاية 

                  10.000.000  إلى غاية
    

90.000  

  105.000    15.000.000         إلى غاية
  120.000            20.000.000إلى غاية
  135.000   25.000.000إلى غاية
  150.000   30.000.000إلى غاية
  165.000    50.000.000إلى غاية
  180.000    70.000.000إلى غاية
  195.000    100.000.000إلى غاية
  225.000    100.000.000 ما يفوق

  
  :رخص تقسيم اDراضي - 2
 :تقسيم أراضي ذات استعمال سكني - أ

  
 عدد اDجزاء )دج(التعريفة

2000 
50.000 
70.000 

100.000 
200.000 

 10إلى  2من 
 50الى  11من
 150الى 51من
 250الى 151من

 250أكثر من 
 

 :تقسيم أراضي ذات استعمال تجاري أو صناعي -ب 
  

 عدد اDجزاء )دج(التعريفة
6000 

12.000 
30.000 

 5إلى  2من  
 10الى  6من 
 10أكثر من  
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VI - من مساحة) ²م(دج للمتر المربع 300تحدد تعريفة الرسم، عند تسليم رخصة التھديم بـ  
  .  ا�رضية لكل بناية معنية بالھدم 

                                                 
  - Vيأتي  كما شھادة المطابقة،  تسليم  عند  الرسم  تعريفة  تحدد       :   

  
  :استعمال مزدوج  أو  سكني  استعمال  ذات  بنايات  - أ 
  
  
  
  
  
  
 

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      : صناعي  أو  تجاري  استعمال  ذات  بنايات  -  ب
  

  )دج  (  التعريفة  )دج  (  البناية  قيمة
  9.000  7.000.000غاية   إلى
  9.750 10.000.000 غاية  إلى
  11.250 15.000.000 غاية  إلى
  12.750 20.000.000 غاية  إلى
  14.250   25.000.000 غاية  إلى
  15.250  30.000.000 غاية  إلى
  17.250  50.000.000 غاية  إلى
  18.750  70.000.000 ايةغ  إلى
  22.500  100.000.000 غاية  إلى

  30.000 100.000.000 ما يفوق 
  

  .»)..........الباقي بدون تغيير.......(
 

  )دج  (  التعريفة  ) دج  (  البناية  قيمة
  1.500  750.000 غاية  إلى
  2.250  1.000.000 غاية  إلى
  2.650  1.500.000 غاية  إلى
  3.300  2.000.000 غاية  إلى
  4.500   3.000.000 ايةغ  إلى
  5.250  5.000.000 غاية  إلى
  6.000  7.000.000 غاية  إلى
  9.000  10.000.000 غاية  إلى
  12.000  15.000.000 غاية  إلى
  13.500  20.000.000 غاية  إلى

 18.000 20.000.000 ما يفوق  


