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

  باسم الشعب

   

  ، اءإن رئیس الحكومة، رئیس مجلس الوزر

  بناء على تقریر وزیر المالیة،  -

  والمتضمن تأسیس الحكومة،  1965سنة یولیو   10الموافق   1385عام  األولربیع   11المؤرخ في   182 -  65رقم  األمروبمقتضى  - 

 -   62والمتضمن إلغاء القانون رقم   1973یولیو سنة  5الموافق   1393جمادى الثانیة عام  5المؤرخ في   29 -   73رقم  األمروبمقتضى  - 
  .   1962دیسمبر سنة   31غایة  إلىالنافذ  آخر، لمفعول التشریع إشعارالتمدید، حتى  إلىوالرامي   1962دیسمبر سنة   31المؤرخ في  157

والمتضمن الموافقة على القوانین   1975سنة دیسمبر   30الموافق   1395الحجة عام  ذي  27 فيالمؤرخ   87 - 75رقم  األمروبمقتضى  - 
  الجبائیة، 

  : یليیأمر بما 

  . ، تشكل قانون الطابعاألمرإن األحكام الملحقة بھذا : المادة األولى  

، من النصوص   أدناه  2 المادة ألحكامویمكن أن یشمل قانون الطابع، فضال عن أحكامھ التشریعیة، ملحقا تنظیمیا یتكون، بعد التقنیین طبقا  
  . المتعلقة بھ والمتخذة على شكل مراسیم وقرارات تم نشرھا في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المتعلقة برسم الطابع، تكون عند الحاجة موضوع تقنین بواسطة مراسیم تتخذ  لألحكامإن النصوص التشریعیة والتنظیمیة و المتممة :   2 المادة 
  . بناء على تقریر وزیر المالیة

 . عبیةوقانون الطابع الملحق بھ، في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الش األمرینشر ھذا :  3 المادة 

   .1976دیسمبر سنة   9الموافق   1396الحجة عام  ذي   17حرر بالجزائر في

  

  

بومدین ھواري                                                                            
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  لباب األولا

  أحكام عامة
   .............................................المدینون بالرسوم  - التحصیل طرق :القسم األول 
  ..………………………………………… أنواع التقادم والمنع: القسم الثاني

  ..………………………………التقادم  –المتابعات والدعاوي : القسم ا لثالث 
   ..……………………………………………الغش الجبائي: القسم ا لرابع 

 …………………………القواعد المشتركة لمختلف العقوبات : القسم الخامس 
  ………………………المانع الذي یحول دون المراقبة الجبائیة : السادس القسم  

  .……………………………………… )ملغى(حق اإلطالع : القسم السابع 
  .……………………………………). ملغى(تحقیق المكلفین : القسم الثامن  
   ………………………………). ملغى(الحد األدنى للعقوبات  : القسم التاسع  

  الباب الثاني 
  الطابع الحجمي

   ……………………………………………طرق ا لتحصیل: األول  القسم
 ..…………………………………………تعریفات الرسوم : القسم الثاني 

    .…………………………العقود ا لخاضعة إلى الطابع الحجمي : القسم الثالث  
   .…………………………………تعلیمات و تحریمات مختلفة : القسم الرابع 

  الباب الثالث   
  یر القابلة للتداولطابع األوراق القابلة للتداول وغ

  ……………………………………األوراق الخاضعة للطابع : القسم األول  
  ..…………………………………………. تعریفة الرسوم : القسم الثاني 

  .………………………………………… كیفیات التحصیل : القسم الثالث  
  ..………………………………………………العقوبات : القسم الرابع 

  الباب الرابع  
  طابع المخالصات 

  .………………………………………عمومیات تعریفات : ول القسم األ
  ..…………………………………………طرق التحصیل : القسم الثاني 
  ………………………المتابعات   - العقوبات - المدینون بالرسوم: القسم الثالث 

  الباب الخامس 
  )ملغى(طابع اإلعالنات 

    ………………………………………………أحكام عامة :  القسم األول 
  .............. على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة بالیداإلعالنات :القسم الثاني 
  .……………………اإلعالنات على الورق المھیئ أو المحمي  : القسم الثالث 
  .………………………………………اإلعالنات المدھونة : القسم الرابع 

  ................. القواعد المشتركة لمختلف اإلعالنات المشار إلیھا أعاله: القسم الخامس
  ........………………………………… اإلعالنات الضوئیة : القسم السادس

  الباب السادس 
  طابع عقود النقل

الرسم المطبق على عقود النقل الفردي أو الجامعي المسلمة للمقیمین عن  : القسم األول 
  ..……………………………………………………… الرحالت الدولیة

  ……….………………………………… 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  

  135إلى  129 من
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حقوق الطابع على سندات المالحة البحریة ووثائقھا التي تسلمھا اإلدارة : القسم الثالث 
    .……………………………………………………………………البحریة

  الباب السابع
  طابع جوازات السفر 

  
  الباب الثامن 

  طابع رخصة الصید 
  

  الباب الثامن مكرر 
  )ملغى(طابع رخص البناء  

  
   1الباب الثامن مكرر 

  )ملغى(حق الطابع المطبق على رخص تقسیم األراضي والتھدیم  
  

    2الباب الثامن مكرر 
  )ملغى(شھادات المطابقة و التجزئة والعمران حق الطابع المطبق على 

  
  الباب التاسع 

  طابع بطاقات التعریف و اإلقامة
  

  الباب التاسع مكرر 
  طابع الوثائق القنصلیة

  
  الباب العاشر 

  الرسوم المتعلقة بقیادة السیارات و باإلجراءات اإلداریة
  

  الباب العاشر مكرر 
  و اآللیات  الرسم المترتب على معامالت بیع السیارات

  المتحركة
  الفصل الوحید

  مجال التطبیق و التعریفة - الوعاء
  

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

  المتدرج على شھادات تأمین السیارات

  الرسم السنوي المتالك سفن الیخت أو سفن  النزھة  : القسم األول 
  لمتدرج على شھادات تامین السیارات  رسم الطابع ا: القسم الثاني 

  الباب الحادي عشر 
  العقود المؤشر علیھا بما یفید الطابع المستحق أو

  الخاضعة لتأشیرة خاصة تحل محل التأشیرة بما یفید
  الطابع المستحق

العقود المؤشر علیھا بما یفید الطابع المستحق غیر العقود المتعلقة بالمساعدة : القسم األول 
  .............................................................................................یة  القضائ

العقود الخاضعة لتأشیرة خاصة تحل محل التأشیرة بما یفید الطابع المستحق بما : القسم الثاني 
  ...........................................................فیھا العقود المتعلقة بالمساعدة القضائیة  

  
  الباب الحادي عشر مكرر 

  حق الطابع المطبق على السجل التجاري
  

  الباب الثاني عشر 
  اإلعفاءات  

  2مكرر 135مكرر و 135
  

  137مكرر و 136و 136
  

  139و  138
 
  

  مكرر 139
  
  

  1مكرر 139
  
  

  2مكرر 139
  
  

  2مكرر 142إلى  140 من
  

  

 142و  3مكرر 142
  5مكرر
  

  

  147إلى  143 من
  

  

 147مكرر إلى  147 من
  6مكرر 
  

 147مكرر إلى  147 من
  6مكرر
  

–147أ إلى  7 –147 من
13  

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

  
  
  

  155إلى  148 من
  
  

  

 152إلى  148 من
  

  155إلى  153 من

 
  مكرر  155

 
  

  2مكرر 295إلى  156 من
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  الباب الثالث عشر

  أحكام مختلفة 
  

  الباب الرابع عشر
  القسیمة على السیارات

 
  

  298إلى  296 من
  
  

  309إلى  299 من
  



 

6 

 

 باب األولـلا

  ةـامـام عـكـأح

  األولم ـالقس 
 المدینون بالرسوم - طرق التحصیل  

والقضائیة وللمحررات التي یمكن أن تقدم المدنیة  المخصصة للعقود األوراقإن رسم الطابع ھو الضریبة المفروضة على جمیع : المادة األولى 
  .للقضاء كدلیل

  . االستثناءات التي ینص علیھا القانون إالوال توجد استثناءات أخرى 

 100ھذا المبلغ وذلك مع مراعاة أحكام المادة  جكان تطبیق تعریفة رسم الطابع ال ینت إذادج في حالة ما  5 ال یمكن تحصیل أقل من: 2المادة  
 (1). لقانونمن ھذا ا

  .یؤسس طابع خاص لكل نوع من الورق:  3المادة 

 . "الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة" :التالیةھ وشعاره یتمثل في الكلمات غویحمل كل طابع بصفة متمیزة مبل

في مختلف الحاالت حیث یكون دفع رسم الحقیقي في مجال الضرائب المباشرة،  حیلزم على المدینین بالرسم الخاضعین لنظام الرب:  4المادة  
الطابع مثبتا عن طریق وضع الطوابع أو الطوابع الممیزة أو العالمات بدفع الرسوم مثلما أدرجت في الجداول بتعویضھا بعالمات مطبوعة 

 . خاصة سبق لإلدارة الجبائیة أن وافقت علیھا آالتبواسطة 

  : في المقطع السابقكما یلزم بدفع الرسوم بالكیفیة المشار إلیھا  

  . نقل المسافرین ولغمست -

  . األشخاص الذین یقومون بكراء المساحات - 

  . كتاب الضبط لحساب المستعملین والموثقین لحساب زبائنھم - 

  (2).ة بدائرتھمأن یختاروا نمط الدفع وھذا بتقدیم طلباتھم إلى مفتشیة الضرائب التي تسلم الرخص والواقع اآلخرینیمكن للمدینین بالرسوم  

الخاصة المنصوص علیھا  باألحكاما یخص دفع رسوم الطابع والغرامات المرتبطة بھا وذلك من دون المساس میكونون متضامنین فی: 5 المادة 
  : في ھذا القانون

  ، لألطرافجمیع الموقعین فیما یخص العقود الملزمة  -

  المقرضون والمقترضون فیما یخص االلتزامات،  - 

  . ةغموظفون الذین تسلموا أو حرروا عقودا معلنة عن عقود أو كتب غیر مدموال -  

 . رسم الطابع لجمیع العقود بین الدولة والمواطنین، یكون على عاتق المواطنین إن:   6المادة 

  القسـم الثاني

 عـوالمن التقادمأنـواع  

 (3) .ملغاة : 7 المادة 

من   213 إلى  206 دالورق المفروض علیھ الطابع، تطبق علیھ العقوبات المنصوص علیھا في الموا الطوابع وبیع استعمالسوء  إن:   8دةالما
  . قانون العقوبات

الطوابع المنفصلة أو الطوابع الممیزة  استعمالمن ھذا القانون على   34دة تطبق العقوبات المنصوص علیھا في الما:  9المادة  
  . الطوابع أو محاولة بیعھا  هبالنسبة لتسدید جمیع أنواع الرسوم وكذلك بیع ھذغیر الصحیحة أو التي سبق استعمالھا 

أو بیع أو  استعمالش، بتزییف أو غمن ھذا القانون، على الذین قاموا، بقصد ال  34دة تطبق العقوبات المنصوص علیھا في الما:  10المادة  
  . استعمالھامدموغة قد سبق  ألوراقمحاولة بیع 

 . یجوز أن تكون عالمة الطابع مشوھة أو أن تغطى بكتابة ال:   11دة الما 

 . األولعقد، ال یجوز استعمالھ لعقد آخر ولو لم ینتھ العقد  أيسبق استعمالھ من أجل تحریر  أن الورق المدموغ الذي:   12دةالما 

نفس الورقة المدموغة بالرغم من كل استعمال أو نظام ا في مال یمكن أن یعد عقدان الواحد تلو اآلخر وال أن تسلم صورة عنھ:   13دةالما 
  . مخالف

                                                           

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

(3)
   ) .تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة  .من ق 24و ملغاة بموجب المادة   2000م لسنة .من ق 30معدلة بموجب المادة  : 7المادة  
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المنشئة أو  دوالمخالصات عن أسعار البیع ومخالصات تسدید العقو األطرافالمبرمة في غیاب   دعلى العقو دقةالمصا ،لكذویستثنى من  
وفي نفس المدة، والمحاضر المتعلقة باالعتراف ورفع  التي ال یمكن تنفیذھا في یوم واحد  دوالمحاضر وغیرھا من العقو  االلتزام، والجرود

الذي یمكن القیام بھ على أثر محضر یتعلق بوضعھا، وإعالنات كتاب الضبط التي یمكن أن تحرر أیضا على إثر أحكام ووثائق أخرى  األختام
ورقة مدموغة واحدة كقسط من نفس الدین  العمومیة على األموالویمكن إعطاء عدة مخالصات رسمیة أو یسلمھا محاسبو . وتسلم نسخ عنھا

  . الواحد أو قسط واحد من أجرة أرض أو كراء

  . أثر كما لو كانت محررة على ورق غیر ومدموغ أيالتي تحرر على نفس الورقة المدموغة لیس لھا  األخرىن جمیع المخالصات إو 

أي قرار على عقد أو  إصدارالعمومیة اإلدارات اآلخرین، التصرف وعلى یمنع على المواثیق وكتاب الضبط والموظفین العمومیین :   14دةالما 
  .لیھ من أجل الطابععیر مؤشر غورق مدموغ بالطابع أو  على محررأو سند تجاري غیر  دفتر

خاص وبالنسبة  مودعكشوف المصاریف التي یعدھا كتاب الضبط والموثقون والمستكتبون، یجب أن یبین فیھا بصفة متمیزة في  إن:  15المادة  
  . الخزینة  إلىة وعلكل مصروف، مبلغ الرسوم المدف

أو سند أو كتاب أو جدول أو شھادة أو  أسھمورقة تجاریة، أو ورقة  إلىیر قضائي غمومي قضائي أو عقد عندما یشار في ع:   16المادة 
لى الموثق أو كاتب عنھ یتعین إللمفتش أثناء التسجیل فیلزم تقدیمھ أال  یر مسجل، وغقد آخر یخضع لرسم طابع وعأي  إلىشھادة تأمین أو 
  . مومي آخر أن یصرح صراحة في العقد إذا كان السند یحمل الطابع المقرر وأن یصرح بمبلغ رسم الطابع المدفوععف ظالضبط أو أي مو

 .والموظفین اآلخرینالعمومیین  یتم تحریر محضر ضد كتاب الضبط اإلغفالو في حالة  

  (1) .لى كل مخالفةعدج تطبق  5000لموثقون الذین یعملون لحسابھم الخاص، لغرامة قدرھا ویتعرض ا 

  : لى كل مفتش للتسجیلعیمنع أیضا :   17المادة 

 ید الطابع، فلیھ بما یعلى ورق مدموغ بالطابع المقرر أو لم یكن مؤشرا علم یكن محررا  عقد أن یسجل أي ) 1

 . ھذه السندات طبقا للقانون إلیھاول دون أن تقدم دلى السندات التجاریة القابلة للتعیخص االحتجاجات  التسجیل فیما إلجراءأن یقبل  )2

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

  . یرتكبھا الخواص  11المادة  ألحكاملى كل مخالفة ع )1

  ،أعاله 13و  12 المادتین ألحكامرفي مخالف ع عقد لى كلع) 2

  .   15لى مخالفة أحكام المادة ع) 3

  .ن ذلك بدفع رسوم الطابععاله، یقوم المخالفون، فضال عوفي جمیع الحاالت المذكورة أ 

   (2) .فون العمومیینظاله التي یرتكبھا الموعبمحضر كل مخالفة للمواد المذكورة أ تثبت 

من ھذا القانون، من    4ع مثلما أدرجت في الجداول والمشار إلیھم في المادة ن بدفع رسوم الطابون بالرسم الملزمویعفى المدین:   19المادة 
لى مستوى قباضة الضرائب في األیام علیھم دفع رسم الطابع المجموع لحساب الخزینة عتسلیم الجداول المذكورة في ھذا الصدد ویلزم 

  . فیھ الرسوم األولى من الشھر الذي یلي الشھر أو الثالثي الذي تستحق) 20(العشرین 

  . لیھ في ھذا المجالعالمنصوص  حالمتأخر للتصری اإلیداعحالة  في  ℅10 بـ تقدررامة غتطبق  

اإلدارة للمدنین بالرسم بواسطة رسالة مسجلة في البرید المضمون مع وصل االستقبال لتسویة  إنذاربعد   ℅25نسبة  إلىوترفع ھذه الغرامة  
  . وضعھ في مدة شھر

  :ل تأخر في تسدید رسم الطابع بقوة القانون ما یلين كعیترتب  

 . یحصل فیھ الرسم الذي الثالثي أویلي الشھر  الذيتم الدفع بعد الیوم العشرین من الشھر  إذا  ℅10دفع غرامة جبائیة قدرھا  -

رسم  استحقاقشھر الثاني الموالي لشھر من الیوم األول من ال ابتداءذا تم الدفع إلكل شھر أو جزء من شھر تأخر، ℅   3 إلزام مالي قدره   -
 .   ℅25الطابع دون أن یفوق اإللزام المجمل مع الغرامة الجبائیة المذكورة أعاله نسبة أقصاھا 

، بشرط أن یتم ℅15مع غرامة اإلیداع المتأخر، یخفض المبلغ اإلجمالي للغرامتین إلى   ℅ 10 ـبفي حالة تزاید غرامة التحصیل المقدرة  -
 (3).االستحقاقتصریح وتسدید الرسوم في مدة أقصاھا الیوم األخیر من شھر إیداع ال

في الجزائر سواء في عقد  استعمالكل عقد تم تحریره أو أبرم في الخارج حیث لم یوضع علیھ الطابع بعد، یخضع للطابع قبل أي :   20المادة  
 . تصریح أو أمام سلطة إداریة أيعمومي أو في 

 

                                                           

  .2000 لسنة م.ق.من  31و  1991لسنة . ت.م.من ق 1986 لسنة .م.من ق 67معدلة بموجب المواد :  16المادة   (1)
  . 2000لسنة م .ق من 61و  1986.م .من ق 68ة بموجب المادتین معدل: 18المادة   (2)
(3)  

   . 1996لسنة م .قمن  61و 1983.م لسنة.من ق 115معدلة بموجب المادتین :  19المادة 
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  م الثالثـالقس 

 التقادم –وي عالمتابعات والدا

   (1).ملغاة:  21المادة  

  )1(. ملغاة:  22المادة  

یالحق تحصیل رسوم الطابع وغرامات المخالفة المتعلقة بذلك كما أن الدعاوى تحقق ویحكم فیھا حسب القواعد المنصوص علیھا في :  23المادة 
  .لتي تحصیلھا یرجع إلى اإلدارة الجبائیةأحكام قانون التسجیل والمتعلقة بتحصیل الحقوق والرسوم ا

  (2) .ملغاة  :24 المادة  

 ،إن للدولة امتیازا على منقوالت وأمتعة المدینین وذلك من أجل تحصیل رسوم الطابع غیر الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات 25:المادة  
ن دین الخزینة بالنسبة لجمیع رسوم الطابع التي یمكن أو. عمالویمارس ھذا االمتیاز مباشرة بعد االمتیاز الخاص بالرسوم على رقم األ

  . في میدان المساعدة القضائیة لھ حق األولویة بالنسبة لدیون أصحاب الحقوق اآلخرین استحقاقھا

العقاریة  األموالجمیع  قانوني على عقاريأعاله، تتمتع الخزینة برھن  25 في المادة إلیھفضال عن االمتیاز على المنقول المشار : 26المادة  
ویأخذ ھذا الرھن العقاري  ،في ھذا القانون إلیھاالتي یملكھا المدینون وذلك من أجل تحصیل مختلف الضرائب والغرامات الجبائیة المشار 

المكلف بزیادة أو تعرض  الذي حكم فیھ على التاریخابتداء من  إالوال یمكن تسجیلھ ، تسجیلھ في مكتب حفظ األمالك العقاریة تاریخعند  مرتبتھ
  (3).لعقوبة بسبب عدم الدفع

 (4) .ملغاة :27 المادة 

  . ملغاة  :28المادة 

 ملغاة:  29المادة  

  .ملغاة   :30لمادة 

  .ملغاة   :31المادة 

   .ملغاة  :32المادة  

  م الرابعـالقس 
  الجبائيش غال

ش أو تعریض الضریبة للشبھة، یتم عن طریق غة تكون غایتھا أو نتیجتھا الش وبصفة عامة كل مناورغكل غش أو محاولة لل إن:   33المادة 
. یعاقب علیھ بالعقوبات المنصوص علیھا في التشریع الجاري بھ العمل بالنسبة لكل ضریبة متملص منھا   4المادة في  إلیھااستعمال اآلالت المشار 

  . ج  د10.000الغرامة ال یمكن أن تكون أقل من ، فان استعمال آلة بدون ترخیص من اإلدارة غیر أنھ في حالة

لبصمات مزورة، تطبق علیھ العقوبات المنصوص  استعمالالعقوبات، فان كل تقلید وتزییف وتزویر البصمات وكل   هبھذ اإلخالل ومن دون 
  (5) .من قانون العقوبات   210و    209تینالمادعلیھا في 

فع الضرائب أو الرسوم المترتبة علیھ باستعمالھ د  جزئیا من وعاء الضریبة وتصفیة أوكلیا أو  إلنقاصاقص أو حاول نكل من  -   1:  34 المادة 
ھاتین العقوبتین  بإحدىخمسة أعوام أو  إلىج وسجن من عام واحد د 20.000إلى  5.000 ش تطبق علیھ غرامة جزائیة تتراوح بینلغوسائل ا

  . فقط
  . جد 1.000یتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ  اإلخفاءكان ھذا  إذا إال اإلخفاءة غیر أن ھذا التدبیر ال یطبق في حال 
أخرى  احتیالیة أو جعل عوائق بواسطة طرق  إعسارهالتدلیسیة، قیام المكلف بتدبیر  األعمالوفیما یخص تطبیق المقطعین السابقین، یعتبر من  

  . من أجل تحصیل كل ضریبة ورسم ھو مدین بھ
من  104وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة القضائیة المختصة  الجھةأمام أعاله،  المقطع األول في إلیھاتالحق المخالفات المشار  -2  

  (6) .قانون اإلجراءات الجبائیة
  م الخامسـالقس

  د المشتركة لمختلف العقوباتعالقوا 
  

ند على مرتكبي ھذه المخالفات أنفسھم من دون المساس، عالعقوبات المطبقة  لى الشركاء في المخالفات نفسعتطبق  -  1 :35المادة  
من   44 إلى  41المحدد بموجب المواد  حوان تحدید الشركاء في الجنایات والجن ،العمومیین األعواناالقتضاء، بالعقوبات التأدیبیة المقررة ضد 

  . الهعأ 34من المادة  األولفي المقطع  یھاإللى الشركاء في المخالفات المشار عقانون العقوبات، یطبق 

                                                           

(1)
) .تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة  .من ق 24ملغیتان بموجب المادة :  22و  21المادتان  

  

(2)
   ). تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( ،2002لسنة .م.من ق 200ملغاة بموجب المادة  ::24المادة 
(3)
  .1986لسنة م .قمن  69معدلة بموجب المادة :  26المادة  
(4)
  ).إلجراءات الجبائیةتنقل ھذه األحكام إلى قانون ا(، 2002لسنة . م.من ق 200ملغاة بموجب المادة : 32إلى  27المواد  
(5)
   . 2000م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة :  33المادة  

(6)
  . 2012م لسنة .من ق 21و  2000م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادتین : 34لمادة ا 
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  : تي ذكرھم ویعتبر كشركاء األشخاص اآل 
  ؛یر قانونیة من أجل تحویل القیم المنقولة أو لتحصیل القسیمات بالخارجغاألشخاص الذین توسطوا بصفة  - 
  . یر قانونیة باسمھم، قسیمات یملكھا الغیرغاألشخاص الذین قبضوا بصفة  - 
  . األولىمات سواء كانت جبائیة أو جزائیة، المقررة للمخالفة افة الغرعمضا إلىأدناه یؤدى، بحكم القانون،  - 3لعود المحدد في الفقرة إن ا -2 
فیما یخص العقوبات الجبائیة في حالة التملص من الرسوم، تكون الغرامة المترتبة تساوي دائما خمس مرات ھذه الرسوم دون أن تقل  ،یر أنھغ 

  . دج 2000ن ع
  . ند االقتضاء في المخالفة األولىعلیھا عقوبات السجن المنصوص عف عوتضا 
 .أدناه  6الن ونشر الحكم ضمن الشروط المحددة في الفقرة عوفي حالة العود یقرر إ 

وارتكب في أجل خمس لیھا في ھذا القانون عالعقوبات المنصوص  بإحدىلیھ عیعتبر في حالة العود، كل شخص أو شركة سبق أن حكم  -  3
  . ، مخالفة خاضعة لنفس العقوبةباإلدانةسنوات بعد الحكم 

ویمكن  ،لیھا في المیدان الجبائيعلى العقوبات المنصوص ع األحوالمن قانون العقوبات في أي حال من  53ال تطبق أحكام المادة  -   4
  . من ھذه المادة  6وفي الفقرة  - 2ا في المقطع الرابع من الفقرة لیھعدا العقوبات المنصوص عتطبیقھا فیما یخص العقوبات الجزائیة ما 

  . ھاعتتجمع العقوبات المقررة لقمع المخالفات في المیدان الجبائي مھما كان نو - 5 
باختصار في الجھة القضائیة المختصة أن تأمر بنشر القرار القضائي كلیا أو  تستطیعقوبات جزائیة، عالمتضمنة  المخالفاتفیما یخص  -  6

  (1) .لیھعلى نفقة المحكوم ذلك عویتم كل  إلیھاالتي تشیر  األماكنالجرائد التي تعینھا وبتعلیقھ في 
  .یكون األشخاص أو الشركات المحكوم علیھم لنفس المخالفة متضامنین في دفع الغرامات المالیة الصادرة في حقھم - 1:  36المادة 

مخالف بالغرامات المنصوص علیھا في ھذا القانون إن یتضمن كذلك الحكم بدفع الرسوم المغشوشة  على یجب على كل حكم أو قرار قضى -2
  .أو غیر المسددة عند االقتضاء

من قانون اإلجراءات الجزائیة  611إلى  599إن العقوبات المالیة المنصوص علیھا في ھذا القانون تؤدي إلى تطبیق أحكام المواد من  -3 
  .ه البدنيالمتعلقة باإلكرا

  .ویحدد الحكم أو قرار اإلدانة مدة اإلكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات و الدیون الجبائیة
تابع للقانون الخاص، ینطق بعقوبات السجن و كذلك العقوبات التبعیة ضد عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوي آخر 

  .ة أو الممثلین الشرعیین أو المؤسسین للشركةأعضاء مجلس اإلدار
أو الممثلین الشرعیین أو المؤسسین و ضد الشخص المعنوي  و ینطق بالغرامات الجزائیة المستحقة في نفس الوقت ضد أعضاء مجلس اإلدارة

 .بالنسبة للعقوبات الجبائیة المطبقة و یتم نفس اإلجراء

  القسـم السادس

 مراقبة الجبائیةالمانع الذي یحول دون ال 
كل من یجعل، بأي طریقة كانت، األعوان المؤھلین لمعاینة المخالفات لتشریع الضرائب في حالة تمنعھم من القیام بمھامھم، یعاقب : 37المادة 

  .دج 100.000إلى  10.000بغرامة جبائیة تتراوح من 
  .لنصوص الساریة المفعول كلما أمكن تقییم أھمیة التدلیسالمنصوص علیھا في ا األخرىو ھذه الغرامة مستقلة عن تطبیق الغرامات 

  .حبس تتراوح من ستة أیام إلى ستة أشھر تنطق، فضال عن ذلك بعقوبة أنو في حالة العود تستطیع الجھة القضائیة المختصة 
 (2) .من قانون العقوبات 144وإذا كانت ھناك معارضة جماعیة لتأسیس وعاء الضریبة، فتطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  

  القسـم السابع
 حق اإلطالع 

 (3) .ملغاة: 38المادة 

   .ملغاة:   39المادة  

  .ملغاة  :40المادة 

   .ملغاة :  41المادة 

   .ملغاة :  42 المادة

  (4) . ملغاة:   43 المادة

  )4( .ملغاة :  44المادة  

  )4( .ملغاة : 45 المادة  

  )4( .ملغاة:   46المادة   

  )4( .ملغاة:   47المادة  

 (5). ملغاة:   48المادة  

                                                           

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

  تحقیق المكلفین

  . ملغاة: 49المادة  

   .ملغاة: 50المادة  

  لقسم التاسعا 

  اتبى للعقودنلحد األا 
   (1) .ملغاة: 51المادة  

  الباب الثاني

  الطابع الحجمي 

 ألولـم القسا
  لتحصیلطرق ا

  
 (2):أتيی التسجیل أوراقا مدموغة، تحدد أحجامھا كما تبیع إدارة: 52لمادة ا

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

  العرض  االرتفاع

  م 0,42
 م 0,72
  م 0,27

  م 0,54
  م 0,42
  م 0,21

  

  . وتحمل ھذه األوراق عالمة مائیة خاصة تطبع على العجینة عند صنعھا

م عرضا ال تخضع إلى أي تحدید في عدد   0,42م  أو  0,21م ارتفاعا و  0,27وإن نسخ العقود ونسخ اإلعالنات المحررة على أوراق لھا  
 . األسطر والكلمات

الورقة وعلى المختصة في أعلى الورقة غیر المفتوحة ونصف  اإلدارةتوضع العالمة التي یجب وضعھا على األوراق التي تسلمھا  :53المادة  
  (3). یمینھا

 استعمالھابأنفسھم قبل ھذه األوراق غیر المدموغة من قبل اإلدارة المختصة، دمغ  األوراق استعمالیجوز للمكلفین الذین یریدون  :54 المادة 
  . وذلك بواسطة طوابع منفصلة محدثة لھذا الغرض

  . األوراقھذه  استعمالتستعمل لذلك البصمات المتعلقة بھا ویتم ذلك قبل  التيیل التسج إدارةویرخص لھم كذلك بدمغھا بالطریقة العادیة من قبل  

وتطمس في الحال  .من كل ورقة األولى، تلصق على الصفحة 54مرخص بموجب المادة  استعمالھا التيالطوابع المنفصلة  إن : 55 المادة 
  .حبرالطمس ویتم ذلك بواسطة ال وتاریخبوضع توقیع المكلفین أو أحدھم 

  . تطمیس الطابعخ المكلف وعنوانھ التجاري وتاری اسمویمكن تعویض ھذا التوقیع بختم یوضع بالحبر یبین 

خر على العقد الذي أو جزء من الختم على الطابع المنفصل والجزء اآل خویجب أن یتم التطمیس بطریقة بحیث یكون جزء من التوقیع والتاری 
  . ألصق علیھ الطابع

  .  54المادة  بموجب استعمالھایجوز لمفتش التسجیل تعویض إجراء التأشیرة بوضع طوابع منفصلة المرخص :  56المادة 

  . الطوابع وتطمس في الحال بواسطة ختم المكتب  هوتوضع ھذ 

  (4).ملغاة:  57المادة  

  م الثانيـالقس

  تعریفات الرسوم

دارة المختصة ورسوم الطابع المترتبة على األوراق التي یسمح للمكلفین بدمغھا یحدد سعر األوراق المدموغة التي تقدمھا اإل:   58المادة  
  : لى دمغھا، حسب حجم الورق كما یليبأنفسھم أو یعملون ع

                                                           

  .1996لسنة  م.من ق 62ملغاة بموجب المادة : 51المادة  (1)
 .2015لسنة . م.من ق 24معدلة بموجب المادة  : 52المادة  (2)
(3)
   .1985م لسنة .من ق 134معدلة بموجب المادة : 53المادة  
(4)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  57المادة  
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  دج 60...................................................................................ورق سجل - 

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

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

یزید عن صفحة واحدة شریطة  بالنصف عندما یستعمل وجھ واحد من الورقة في صیاغة مخطوط  ھ، تخفض التسعیرات المذكورة أعالهغیر أن
  (1)  .یرخص بھا المدیر العام للضرائب بمقرر إزالتھاى الصفحة الثانیة بوسیلة ال یمكن غأن تل

واألوراق التي   54أحجام األوراق أو الرق الذي یجوز للمكلفین دمغھ حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة  اختلفت إذا :59 المادة 
الحجم الكبیر وذلك فیما  یدفع الطابع على أساس سعرفأحجام األوراق المدموغة والمقدمة من قبل اإلدارة المختصة، یعملون على دمغھا عن 

  . یخص الرسم المؤسس نظرا للحجم

بح رسم الطابع المطبق ضعف التعریفة الخاصة بورقة من أوراق السجل، وكل یصفم  X 0,54م   0,42وإذا تجاوزت أحجام الورق المستعمل 
  .وال یطبق ھذا التدبیر على التصمیمات التي ال یوجد لھا طابع یفوق سعر ورق السجل .یحسب كورقة متبقيزء ج

دج، مھما یكن حجم الورق أقل من نصف ورقة   20، ال یوجد رسم طابع یقل عن   58مع مراعاة أحكام الفقرة األخیرة من المادة :   60المادة 
  (2) .من الورق العادي

  لثالقسم الثا

  العقود الخاضعة للطابع الحجمي 

  :تخضع لرسم الطابع المحدد بالنسبة للحجم، جمیع األوراق التالیة التي تستعمل للعقود و المحررات سواء كانت عمومیة أو خاصة:  61المادة 
  :العقود –ال أو 
 العقود الرسمیة و الملخصات و النسخ و الصور المسلمة عنھا؛ )1
 ن لمكاتب الضبط؛وھا أعوان التنفیذ التابعسلمیالعقود والنسخ التي  )2
 العقود ومحاضر الحراس وجمیع المستخدمین أو األعوان الذین لھم الحق في تحریر محضر والنسخ المسلمة عنھا؛ )3
 عقود وأحكام المحكمة والشرطة العادیة والمحاكم والمحكمین والخالصات والنسخ والصور المسلمة عنھا؛ )4
التي قضاة المحاكم وكتاب ضبطھا والعقود الصادرة عن القضاة اآلخرین والمسلمة إلى كتابات الضبط أو  نعالعقود الخاصة الصادرة  )5
 النسخ والصور المسلمة عنھا؛و كذاك المستخرجات و  الضبط لمھا كتابتیس
 ؛أو المبلغة و الصور المسلمة عنھاأالمحاكم والنسخ أو المدافعین لدى   عقود كتاب الضبط )6
  ؛ت ومالحظات وملخصات رجال القانون والمدافعین اآلخریناستشارات ومذكرا )7
والقرارات والمداوالت الخاصة السلطات اإلداریة الخاضعة للتسجیل أو التي تسلم إلي المواطنین وجمیع صور ومستخرجات العقود عقود )  8

   ؛السلطات المسلمة إلى المواطنین بھذه 
   ؛العقود  واالنتفاع والتمتع والكفاالت المتعلقة بھذهیة الخاصة بنقل الملكیة قود السلطات اإلداریة والمؤسسات العمومع)  9

   ؛حسابات اإلیرادات أو التسییر الخاص خالعقود العرفیة المبرمة بین الخواص ونس)  10
 یحالصر االستثناءحالة دا عالعقود واألحكام ما  خقود وقرارات المجالس القضائیة التي تفصل في الطعن باإللغاء وكذلك جمیع نسع)  11

  . لیھ في التشریع الساري المفعولعالمنصوص 
یر المعفیة من التسجیل، تخضع إلى رسم الطابع المحدد بالتعریفة المقررة لنصف الورقة من الورق العادي بموجب غقود التوثیق عیر أن غ 

   ؛لى سجل خاصع، ویتم ذلك   هالعأ 58المادة 
   ؛ادة التأمینعقود التأمین وملحقاتھا في مجال التأمین وإعو تفاقیاتواالكل العقود )   1مكرر   11
   ؛نھا رسم التسجیلعالمجال القضائي التي ال یستحق  فيتنفیذھا  خدا األحكام المخالفة، صور األحكام الصادرة ونسعما ) 2مكرر   11
مومیة أو خاصة المستعملة أو التي یمكن استعمالھا عانت والصور سواء ك خامة جمیع العقود والمحررات والمستخرجات والنسعوبصفة ) 12

  . دفاعلى سبیل التزام أو مخالصة أو إثبات أو طلب أو عكسند أو تقدم 
   :السجالت -ثانیا  

   ؛األصلیة وفھارس كتاب الضبط خلى النسعسجالت السلطة القضائیة حیث تدون فیھا العقود الخاضعة للتسجیل )  1
   ؛وانھاعالقة باإلدارة العامة وكذلك فھارس أشیاء الخاصة بھا والتي لیست لھا عالمركزیة والبلدیة التي تمسك لتدوین األسجالت اإلدارات ) 2 
   ؛البیع والموظفین العمومیین ومذكراتھم ومحافظيالموثقین وكتاب الضبط والمحضرین القضائیین  خقود ونسع) 3 

   ؛سجالت مكاتب السفر)  4
   ؛مساھمینسجالت شركات ال) 5 

   ؛سجالت المؤسسات الخاصة والدور الخاصة للتربیة)  6
   ؛مال والمدیرین والمسیرین ووكالء الدائنین والمقاولین في األشغال والتوریداتعسجالت رجال األ )7 

السماسرة والعمال وان الصرف وعبالعمولة وأ والوكالءالسفن والبائعین وأصحاب المصانع  والتجار ومجھزيسجالت أصحاب المصارف )  8
   ؛والحرفیون

األصلیة للرسائل التي من طبیعتھا تقدم إلى القضاء وكدلیل حسب الحالة وكذلك المستخرجات  خامة جمیع الدفاتر والسجالت والنسعوبصفة )  9

                                                           

م .من ق 34 ،1993م لسنة .من ق 40،  1991م لسنة .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  1995لسنة 

(2)
  .1995م لسنة .من ق 35و 1986ت لسنة .م.من ق 9و 1984م لسنة .من ق 132و 1979م لسنة .من ق 66لمواد معدلة بموجب ا: 60المادة  
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 (1)  .تسلم من ھذه الدفاتر والسجالت التيوالصور  خوالنس
  (2) .الحجمي الطابع دفع القضائي، من التسجیل لرسم  القضائیة، الخاضعة  یئاتمن الھ الصادرة الوثائق تعفى:  مكرر  61  ادةلما
   61في المادةالمعددة ورق مدموغ في الوالیات والدائرات والبلدیات، ھي العقود  ىلعالعقود الوحیدة التي یجب أن تفھرس  إن:   62 المادة 
  ). المقطع التاسع - الفقرة األولى(اله، في عأ
  : لى وجھ الخصوص إلى الطابع الحجمي عیخضع  : 63المادة  

مومي وبالمزاد ألشیاء عھ بمكتب التسجیل قبل أن یشرع في بیع عمومي إیداعلى كل موظف عالذي یجب  حنسخة من نسختي التصری)  1
   ؛ملیة البیععمنقولة، وتكون النسخة الخاضعة للطابع ھي التي ترفق بمحضر 

   ؛والمتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) الغرفة اإلداریة(فون إلى كتابات ضبط المجالس القضائیة الطلبات التي یرسلھا المكل) 2 
   ؛الغیر فیما یخص الضرائب المباشرة حالحواالت الخاصة بالمطالبات التي ترفع أو تقدم لصال) 3 

  ؛لى المطالبات المتعلقة بالضرائبعوالصادرة بناء في القضایا اإلداریة  تالطعن في قرارات المجالس القضائیة التي تب)  4
   ؛ة في المخازن العامةدعاإلیصاالت المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بالبضائع المو) 5 

لى ورق مدموغ حسب التعریفة عكتاب ضبط المحكمة قبل اإلنذارات الموجھة قبل أي مطالبة قضائیة، ویتم تحریر ھذه اإلنذارات من )  6
   ؛العاديالورقة من الورق  الخاصة بنصف

   ؛الوكاالت الممنوحة من قبل الدائن الحاجز) 7
وتحرر ھذه الوثائق على أوراق حسب تعریفة  ،الحواالت أو جداول المراجعة التي یسلمھا كتاب الضبط إلى الدائنین والمتعلقة بالضرائب) 8

   ؛52 و المشار إلیھا في المادةنصف الورقة أو الورقة من الورق العادي 
  : شھادات الحصص غیر القابلة للتداول والخاصة  )9 
  بشركات الكفالة المشتركة التي تكون قوانینھا األساسیة مطابقة ألحكام التشریع الساري المفعول،  -أ 
  . الشركات التعاونیة واتحادات الشركات التعاونیة للحرفیین -ب 

  ؛لشركات التعاونیة لإلنتاجشھادات الحصص غیر القابلة للتداول الخاصة با )10
  (3). ملغاة )11

  .ملغاة )12 

   ؛أو تجاوز السلطة االختصاصالطعون المرفوعة أمام المجلس األعلى في قرارات السلطات اإلداریة لعدم ) 13
   ؛الطعون في القرارات المتضمنة رفض التصفیة أو ضد تصفیة المعاشات )14
   ؛في قرارات المجالس القضائیة التي تفصل في القضایا اإلداریة الطعون المرفوعة أمام المجلس األعلى )15
  . للمجلس األعلى   الطعون في تجاوز السلطة أو خرق القانون التي ترفع فیما یخص المعاشات أمام الغرفة اإلداریة التابعة ) 16
   .ملغاة) 17

  .فصلة من النموذج الوحیدالعرائض بوضع طوابع من خیسدد رسم الطابع المترتب على نس:   64المادة 

من الصفحة األولى من أصل العریضة ویطمسھا قبل تبلیغ أي نسخة  األیسرویلصق العون المنفذ التابع لكتابة الضبط الطوابع على الھامش  
  . من ھذا القانون 55ویتم ذلك ضمن نفس الشروط المنصوص علیھا في المادة 

عمل لتحریر نسخة العرائض من نفس نوع الورق أو نصف الورقة من الورق العادي المشار إلیھما یجب أن یكون الورق الذي یست:   65المادة  
  . وأن تكون لھ نفس المقاییس 52 في المادة

وذلك طبقا ألحكام  ،المستخرجة عنھا ما یلي خیجب على كتاب الضبط أن یذكروا بصفة متمیزة في أسفل أصل العریضة والنس:   66 المادة 
   :القضائیةري المفعول المطبق في المصاریف السالتشریع ا

  المستندات المبلغة، خاألصل أو نس خعدد األوراق المستعملة سواء لنس )1

  .قة بالنسبة لمقاییس ھذه األوراقمبلغ رسوم الطابع المستح  )2

 یمكن ألعوان التنفیذ التابعین لكتابات ال یجوز فرض رسم یفوق مبلغھ قیمة الطوابع المسددة تنفیذا ألحكام المواد السابقة، وال : 67المادة 
  . الضبط أن یطلبوا وأن یعملوا على دفع رسم الطابع المترتب على النسخ بعنوان التسدید

من ھذا القانون، التي یرتكبھا أعوان التنفیذ التابعون لمكاتب الضبط وكتاب   66و 64تثبت بمحضر المخالفات ألحكام المادتین :  68المادة  
  (4).الضبط

وإن عدد  ،وبدون اختصار ومقروءةیجب أن تكون نسخ العرائض ونسخ التبلیغ لجمیع األحكام والعقود أو المستندات واضحة  : 69المادة  
  . ومقاطع الكلمات التي یجب أن تحتویھا النسخ ستحدد عند الحاجة بموجب مرسوم األسطر
 إلى 500نھا بغرامة تتراوح من عاله، یعاقب أعألحكام المرسوم المشار إلیھ  ضاءاالقتند عكل مخالفة ألحكام المادة السابقة و: 70المادة 

  (5).دج 5.000

                                                           

(1)
   .2000م لسنة .من ق 32و  1984م لسنة .من ق 132معدلة بموجب المادتین :  61المادة  
(2)
   .2015ت لسنة .م.من ق 28محدثة بموجب المادة : مكرر  61المادة  
  .1986م لسنة .من ق 71ملغاة بموجب المادة ): 17و  12 ،11( 63المادة  (3)
(4)
  . 1986م لسنة .من ق 72معدلة بموجب المادة : 68المادة  
(5)
   .2000م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة : 70المادة  
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تعفى األوراق التجاریة التي تعالجھا البنوك والمؤسسات المالیة من رسم الطابع الحجمي، وذلك عندما یتم إعدادھا في شكل   :مكرر 70المادة 
  ).في شكل إلكتروني(غیر مادي 

  (1).تطبیق ھذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة تحدد كیفیات 

  م الرابعـالقس 
  مختلفة وتحریمات تعلیمات 

وان العمومیین وكذلك المحكومون والمدافعون، عیرھم من األغوان التنفیذ التابعون لكتابات الضبط وعندما یستعمل الموثقون وأع :71المادة  
  . لیھم أن یستعملوا أوراقا تطابق النوع المحدد بموجب قرار من المدیر العام للضرائبعیجب  ، 54 الحق الممنوح لھم بموجب المادة

ندما یكونون في حالة عیر العادیة غلى دمغھ بالطرق عوا یعملوا الرق أو مغیرھم من الموظفین العمومیین، أن یدغیر أنھ یجوز للموثقین وغ 
  (2).استعمالھ

أو المستخرجات أو الصور  النسخلیھا بوسیلة تصویریة والتي تستعمل لتعویض عالمحصل  النسخورة وجمیع المص النسخ إن :72 المادة 
  . لى المحررات المستنسخةع، تخضع لرسم طابع یساوي الرسم المحصل   69المشار إلیھا في المادة 

مومي وفي عبالنسبة لطابع اإلیصاالت، من قبل موظف ویتم تسدید الرسم بلصق طوابع منفصلة، وتلصق ھذه الطوابع وتطمس، كما ھو الشأن  
  . لى الورقة العبارة التي تجعلھا رسمیةعالذي یكتب فیھ  خالتاری

لى شكل شھادات الحالة المدنیة مقابل نفس الرسوم ما لم تنص عالمستخرجة من دفتر تسجیل األجانب إلى المصرحین  النسختسلم  :73المادة  
  . ذلكخالف  حالقوانین واللوائ

بموجب قانون التسجیل، أن یحرروا نسخة ثانیة  درفیا خاضعا للتسجیل في أجل محدعقدا على األطراف الذین یحررون عیجب  :74المادة  
   . لك اإلجراءذندما یتم عة بمكتب التسجیل عالنسخة مود  وتبقى ھذه ،لى العقد نفسھعالموجودة لى ورق مدموغ تحمل نفس التوقیعات عمنھ 

  (3).ملغاة :75 دةالما 

  : المخالفات التالیة  ارتكابند عج د 5.000إلى  500یحكم بغرامة تتراوح من : 76المادة   

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

  لیھا وختمھ،عكل ورقة استعملت قبل إلصاق الطابع ) 2

  . 55كل مخالفة ألحكام المادة  )3

  .لك رسوم الطابعذن عاله یدفع المخالفون فضال عوفي جمیع الحاالت المذكورة أ

  .  المرتكبة من طرف الموظفین العمومیین 72و 71و 55دتثبت بمحضر كل مخالفة لألحكام السابقة وللموا

  

  الباب الثالث

  طابع األوراق القابلة للتداول وغیر القابلة للتداول 

  م األولـالقس

  الخاضعة للطابعاألوراق  

والسندات  األوراقالرجوع وأذونات الصرف وأوامر الدفع وجمیع  جوسفات "األوامر المكتوبة"إن السندات ألمر أو للحامل : 77المادة  
والقابلة للتسدید المعدة في الجزائر  جوكذلك السفات خالمسحوبة للمرة الثانیة أو الثالثة والنس جاألخرى القابلة للتداول أو التجارة وحتى السفات

  (5) .86و   80لیھا في المادتین عالمنصوص  االستثناءاتاة عخارج الجزائر، تخضع لرسم الطابع نظرا للمبالغ والقیم وذلك مع مرا

مستعمل في  ذات أجل أو التي تدفع حاال، تخضع إلى الطابع النسبي مثلما ھو و الحواالت یر القابلة للتداولغإن األوراق والسندات  :78المادة  
  . یرھا من األوراق القابلة للتداولغو جالسندات ألمر والسفات

یر غاله، األوراق والسندات والتفویضات وجمیع الحواالت عأ 78و 77لیھ في المادتینعتخضع لرسم الطابع النسبي المنصوص  :79المادة  
  . مكان إلى آخر بنقل أموال منح القابلة للتداول مھما كان شكلھا أو تسمیتھا والتي تسم

  . اله والمكتتبة في الجزائر والقابلة للدفع بھا أو العكسعلى المحررات المذكورة أعویطبق ھذا التدبیر  

یر مدموغ، دون أن تتطلب رسوم الطابع غلى ورق عالمسحوبة للمرة الثانیة أو الثالثة أو الرابعة یمكن أن تكتب  جإن السفات: 80المادة  
  . لیھا من أجل الطابععة بصفة قانونیة أو مؤشر غن تكون مرفقة باألولى المدمووالغرامة، شریطة أ

یجب . لى التظھیراتعیر مرفقة بالتي ھي قید التداول والمخصصة للحصول غلیھا من أجل الطابع، عة أو المؤشر غوإذا كانت األولى، المدمو 
  . لیھا في ھذا البابع یرة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوصلى ھذه األخعأن یكون الطابع أو التأشیر من أجل الطابع دائما 

من بلد أجنبي لم یطبق فیھ بعد رسم الطابع، والقابلة للتسدید في الجزائر، تخضع للطابع أو التأشیر من أجل  اآلتیةإن األوراق  : 81المادة 
  . الطابع قبل أن یجري تداولھا أو قبولھا أو مخالصتھا

                                                           

(1)
  .2017لسنة . م.من ق 22محدثة بموجب المادة :  70المادة  
  .1991م لسنة .من ق 47معدلة بموجب المادة : 71المادة  (2)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة : 75المادة  (3)
(4) 

  .1986م لسنة .من ق 73معدلة بموجب المادة : 76المادة 
(5)
   .2000م لسنة .من ق 31و 1986م لسنة .من ق 74معدلة بموجب المادتان  : 77المادة  
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كذلك لرسم الطابع األوراق المسحوبة من بلد أجنبي إلى بلد أجنبي والمتداولة أو المظھرة أو المقبولة أو المحصلة في تخضع :  82المادة  
  . الجزائر وذلك طبقا ألحكام القوانین واألنظمة الجاري بھا العمل

  م الثانيـالقس

  تعریفة الرسوم

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

   ؛یرھا من السندات واألوراق القابلة للتداول أو للتجارةغ و والسندات ألمر أو للحامل جالسفات)  1

   ؛یر القابلة للتداولغاألوراق والسندات ) 2 

من تطبیق  جدج كلما نت 100یر إنھ یتم تطبیق حق قدره غ. ا كان شكلھا وتسمیتھایر القابلة للتداول مھمغالتفویضات وجمیع الحواالت ) 3 
  (1) .اله مبلغ أقلعالجدول أ

یرھا من األوراق القابلة للتداول أو للتجارة المسحوبة من غالرجوع و جوالسندات ألمر أو للحامل والحواالت وسفات جالسفات تخضع : 84المادة  
   (2).83المتداولة في الجزائر طبقا للقوانین واألنظمة الجاري بھا العمل، لحق الطابع المحدد في المادة بلد أجنبي إلى بلد أجنبي و

لى تأشیرھا من أجل الطابع خالل الخمسة ع، أن یعمل   83ة طبقا للمادة غیر مدموغورقة  ىلعلى من یحصل من مكتتب عیجب  : 85المادة  
  . ةیملعشر یوما وفي جمیع الحاالت قبل كل عجل إذا كان لھذه الورقة أقل من خمسة شر یوما من تاریخھا أو قبل انقضاء األع

وتخضع ھذه التأشیرة من أجل الطابع إلى رسم یساوي ثالثة أضعاف الرسم الذي كان یمكن أن یطلب إذا تم تسدیده بصفة منتظمة ویضاف إلى  
  . مبلغ الورقة بالرغم من كل شرط مخالف

عین السابقین على السفاتج والسندات ألمر وغیرھا من األوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسدید خارجھا من دون وتطبق أحكام المقط 
  . المساس بالقوانین واألنظمة الجاري بھا العمل

واألنظمة الجاري بھا العمل، في غیر مخالفة للقوانین األوراق التجاریة المكتوب علیھا منذ إنشائھا عبارة تعیین الموطن  ال تخضع:   86المادة 
  . دج  100مؤسسة للقرض أو في مكتب للصكوك البریدیة، ال تخضع إال لرسم طابع قدره 

، تستفید من نفس النظام شریطة   82و  81وإن األوراق المسحوبة خارج الجزائر والتي یمكن أن یطبق علیھا رسم الطابع النسبي طبقا للمادتین  
  (3).لذي تصبح الضریبة واجبة األداء في الجزائر، متضمنة عبارة تعیین الموطن تتماشى مع أحكام المقطع السابقأن تكون، في الوقت ا

  م الثالثـالقس 

 كیفیات التحصیل

، یمكن أن إن رسم الطابع الذي تخضع لھ األوراق التجاریة المنشأة في الجزائر أو الصادرة من بلد أجنبي لم یطبق فیھ بعد الطابع:   87المادة  
   .یستخلص بواسطة وصل یسلم بقباضة الضرائب

  (4).المدیر العام للضرائب قرار من  عن طریق ،االقتضاءالطوابع المنفصلة، عند  استعمالتحدد كیفیات 

بالطریقة غیر األوراق التجاریة  یرخص أیضا للمكلفین، قصد تسدید رسم الطابع، أن یدمغوا األوراق التي یخصصونھا لتحریر :  88المادة  
  .العادیة وذلك تحت إشراف إدارة التسجیل بواسطة عالمات خاصة

والتي ألصق علیھا طابع منفصل أو ألصق علیھا طابع منفصل مستعمل    78ة األوراق المشار إلیھا في المادةغتعتبر غیر مدمو :  89المادة  
  . بعد

 . ة، یمكن أن تطبق علیھاغیر المدموغ المحرراتكام الخاصة بالعقود أو الوثائق أو فإن جمیع األحكام الجزائیة وغیرھا من األح ،ونتیجة لذلك 

  م الرابعـالقس

 العقوبات 

  .دج 5.000إلى    500یعاقب على كل مخالفة ألحكام ھذا الباب، بغرامة تتراوح من  : 90المادة  

  . من ھذا القانون 107وتعاین المخالفات طبقا ألحكام المادة  

دج، تكون  5.000 و 500رتكب المخالفات نتیجة عدم الدفع الكلي أوالجزئي للضریبة الواجبة األداء، فإن الغرامة المتراوحة بین وعندما ت 
  . یر مدموغ أو ناقص الدمغةغمستحقة بالتضامن بین جمیع األطراف بالنسبة لكل محرر 

   (5) .ویدفع المخالفون، زیادة على ذلك وبالتضامن رسوم الطابع 

تفید أو المظھ���ر األول من عل���ى المكتت���ب أو القاب���ل أو المس���أع���اله، بالتض���ا  90تطب���ق الغرام���ة المنص���وص علیھ���ا ف���ي الم���ادة  :91لم���ادة ا 
  .   86 و   85،   81،  77یر المؤشر علیھا من أجل الطابع وذلك في حالة مخالفة أحكام المواد غة أو غللورقة غیر المدمو

                                                           

(1)
   .2000م لسنة .من ق 29و  1986لسنة .م.من ق 75معدلة بموجب المادتین :  83المادة  
(2) 

   .2000م لسنة .من ق 29و 1986م لسنة .من ق 76معدلة بموجب المادتین :  84المادة 
(3)

 .2000م لسنة . من ق 29و 1986م لسنة .من ق 77معدلة بموجب المادتین : 86المادة 
(4) 

   .1998م لسنة . من ق 30و  1996م لسنة . من ق 101معدلة بموجب المادتین :  87المادة 
(5)
  . 2000م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة :  90المادة  
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، فإن أول المظھرین المقیم بالجزائر أو الحامل، االقتضاءوفضال عن تطبیق المقطع أعاله، عند    81المادةیھا في وبالنسبة لألوراق المشار إل 
  . اآلخرینالجزائر، تطبق علیھ ھذه الغرامة بالتضامن مع المخالفین  فيعند عدم وجود تظھیر 

  .للتسدید في خارج الجزائر والقابلةق المكتتبة في الجزائر یر ذلك من األوراغعلى السفاتج والسندات ألمر و السابقةتطبق األحكام  

لى المكتتب والمتنازل األول وذلك في حالة المخالفة التي تخص ع، بالتضامن  العأ   90لیھا في المادةعتطبق الغرامة المنصوص  : 92المادة  
  .  الهعأ 78یر القابلة للتداول والمشار إلیھا في المادة غاألوراق أو السندات 

لى المكتتب أو المستفید أو الحامل وذلك في حالة المخالفة التي ع، بالتضامن  العأ  90الغرامة المنصوص علیھا في المادة تطبق  : 93 المادة 
  (1).ملغاة :  94المادة   .هالعأ 79القابلة للتداول والمشار إلیھا في المادة  غیر تخص األوراق أو السندات

ال یستطیع أن    عاله،أ   86و  85، 83،   81دلیھا من أجل الطابع وفقا للمواعیر مؤشرة غة أو غیر مدموغسفتجة  إن حامل :  95المادة 
  . ، حتى یتم استخالص رسوم الطابع والغرامات المستحقةاآلخرینیمارس أي طعن منحھ لھ القانون ضد الساحب والمظھرین والملتزمین 

األوراق األخرى الخاضعة جمیع والغرامات المستحقة، ممارسة الطعون التي ھي من حق الحامل في  عبرسوم الطا دفعوتوقف أیضا، إلى حین  
  . دلیھا من أجل الطابع طبقا لنفس الموارعیر المؤشر غة أو غر المدموغیو بعللطا

  . وجمیع الشروط المخالفة تكون باطلة 

   (2).ملغاة : 96المادة  

 79قیم األخرى المشار إلیھا في المادة ل مؤسسة عمومیة تحصیل األوراق التجاریة أو غیرھا من الیحظر على كل شخص وك :  97 دةالما 
  . اكتسابھاإلى عدم  دى ذلكغیر المدموغة أو غیر المؤشر علیھا من أجل الطابع أو أن تعمل على تحصیلھا لحسابھا أو لحساب الغیر ولو أ 

ة أو مؤشر غیر مدموغع بدون نفقة سواء على السند أو خارجھ، تكون باطلة إذا كانت تتعلق بأوراق للرجو اتفاقیةإن كل إشارة أو :   98المادة  
  . علیھا من أجل الطابع

والسندات ألمر وغیرھا من األوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسدید خارج  جعلى السفات 98إلى    95واد منتطبق أحكام الم :99المادة  
  . الجزائر

  الرابع لبابا

  طابع المخالصات

  ألولام ـالقس 

  تعریفات –عمومیات  

راء أو إثبات برفیة والمتضمنة إعدادھا بصفة عیر موقعة التي تم إغھا سواء كانت موقعة أو عتخضع السندات بمختلف أنوا:  أوال :  100المادة 
دج، دون أن   100دج أو جزء من القسط من   100 ل قسط منن كع) دج  1(تحدد حصتھ بدینار  ،ة لرسم طابععالتسدیدات أو المبالغ المدفو

   (3) .دج  2.500 دج أو یفوق  5یقل المبلغ المستحق من

  . دج  20 لى المبالغ التي ال تفوقعال یطبق ھذا الحق  

   :ج.د  20تخضع لرسم طابع مخالصة موحد قیمتھ  - ثانیا

األشیاء، باستثناء اإلیصاالت المتعلقة بالصكوك المقدمة  صة السندات أو القیم أوالوثائق التي ھي بمثابة إیصال محض وتسدید أو مخال)  1
  للتحصیل، 

  .ا نقدیا تم لدى مؤسسة أو لدى شخص طبیعي عاإلیصاالت التي تثبت إیدا)  2

  . راءبقد أو إیصال أو مخالصة أو إعیستحق الرسم بالنسبة لكل :   101 المادة

  . الهعأ   100 المادة في المحددةاألحكام  غیر بة للعقود العرفیة التي ال تتضمن أحكاما أخرىوال یطبق ھذا الرسم إال بالنس 

المخالصة من أي نوع كانت التي یعطیھا أو یتلقاھا المحاسبون  إیصاالت،   100لیھ في المادةعالطابع المنصوص حق تعفى من :  102 المادة 
وان المحاسبین أو المحاسبین الخاضعین للھیئات والدواوین والمؤسسة العمومیة ذات الطابع عاأللى عیر أن ھذا التدبیر ال یطبق غ، العمومیون

  .التابع للقانون العام الجبائيي أو التجاري والذین یظلون خاضعین للنظام عالصنا

 .إلزامیا ونیك وأن تسلیم إیصاالت المخالصة في الحاالت المشار إلیھا في المقطع السابق، ال  

  (4) .ى أیضا من دفع حق الطابع حقوق الدخول إلى حدائق الحیوانات والمتاحفو تعف

  م الثانيـالقس

  طرق التحصیل

  . یمكن تسدید رسم طابع المخالصة بإلصاق طابع منفصل :  103المادة 

    ى إل   500بغرامة تتراوح منمخالفة ألحكام ھذا النظام،  كلیعاقب على و ،الطوابع المنفصلة ستعمالإمرسوم شكل وكیفیات ویحدد بموجب  

                                                           

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

   .2003م لسنة .ق 36و  2002لسنة 
(4)
   . 2008ت   لسنة .م.من ق 16معدلة بموجب المادة : 102المادة   
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  (1) .دج  5.000

 لحإن المبلغ الذي یكون مستحق األداء فیما یخص مخالفات شرطة المرور، یحدد نظرا للغرامة ولجمیع العناصر المحصلة لصا : 104المادة 
  . الخزینة

  : غةیر مدموغتعتبر  :  105المادة  

لیھا في التشریع الجاري بھ العمل أو التي عبھا طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص لصق أالعقود أو الوثائق أو المحررات التي )  1
  . ألصق بھا طابع مستعمل من قبل

  (2).101و 100لیھا في المادتینعالعقود أو الوثائق أو المحررات التي ألصق بھا طابع منفصل خارج الحاالت المنصوص )  2

  م الثالثـالقس 

  المتابعات –لعقوبات ا -المدینون بالرسوم  

   :بغرامةلیھا عمن ھذا القانون یعاقب   101و 100، 19 إن كل مخالفة ألحكام المواد :  106المادة  

  . دج أو یساویھ  50.000ن عإذا كان مبلغ الرسوم المتملص منھا یقل   ،%10 - 

  . دج أو یساویھ 200.000 نعدج ویقل   50.000ن عن كل سنة مالیة یزید عص منھا إذا كان مبلغ الرسوم المتمل  ،%15 - 

  .دج  200.000 نعإذا كان مبلغ الرسوم المتملص منھا یزید   ، 25% -

  . لى كل الحقوقع  100%رامة بنسبة غطرق تدلیسیة تطبق  استعمالحالة  في 

  . رسم الطابعملیة لم یسدد منھا عن كل عقود أو محررات أو إیصاالت أو إیرادات عن كل عو تستحق ھذه الغرامة  

  (3). دج   500إن الحد األدنى لتطبیق ھذه الغرامة ھو 

   (4).ملغاة : 107المادة  

  )4(. ملغاة : 108 المادة 

  (5)الباب الخامس 

  طابع اإلعالنات

  م األولـالقس

  أحكام عامة 

  (6) .ملغاة: 109المادة  

  م الثانيـالقس 

  كتوبة بالیداإلعالنات على الورق العادي أو المطبوعة أو الم 

  (7).اةلغم : 110لمادة ا 

  (8).اةغمل : 111المادة  

  )8(.ملغاة :112 لمادة ا

  )8(.ملغاة :113 لمادة ا

  )8(.ملغاة :114لمادة ا

  )8(.ملغاة: 115لمادة ا

  القسم الثالث

  أو المحمي  المھیأاإلعالنات على الورق  

  

  (9).اةغمل  :116المادة 

                                                           

(1)
  .2000م لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة : 103المادة  
(2)
  .  1985لسنة م .من ق 135معدلة بموجب المواد :  105المادة  
   .1996م لسنة .من ق 66و  1988لسنة .م.من ق 76معدلة بموجب المادتین :  106المادة  (3)
  ) .تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011 م لسنة .من ق 24ملغیتان بموجب المادة :  108و  107المادتان  (4)
  .2000م لسنة .من ق 33ملغاة بموجب المادة ): 124إلى  109المواد من ( الباب الخامس (5)
(6)
م  لسنة . من ق  33و ملغاة بموجب المادة  1990م لسنة .من ق 25موجب المادة و معدلة ب 1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھا بموجب  المادة  1983م لسنة .من ق 126ملغاة بموجب المادة  : 109 ةالماد 

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

2000 .  
  .2000م لسنة . من ق  33و ملغاة بموجب المادة  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھا بموجب  المادة  1983م لسنة .من ق 126ملغاة بموجب المادة : 115إلى  111المواد من   (8)
م  لسنة . من ق  33و ملغاة بموجب المادة  1989م لسنة .من ق 28و معدلة بموجب المادة  1986ت لسنة .م.من ق 10وجب  المادة و معاد إحداثھا بم 1983م لسنة .من ق 126ملغاة بموجب المادة  : 116المادة   (9)

2000 .  
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  (1).اةغمل :117 المادة 

  )1(.اةغمل :118ة الماد 

  القسم الرابع 

  لمدھونة ااإلعالنات 

   (2).ةغامل :  119المادة  

  (3) .ملغاة: 120المادة 

  م الخامسـالقس

   القواعد المشتركة لمختلف اإلعالنات المشار إلیھا أعاله 

   .اةغمل :  121المادة 

  لسادس لقسـم ا ا

   إلعالنات الضوئیة ا

  (4).ملغاة:  122المادة  

  (5) .ملغاة: 123ة الماد

  (5).ملغاة:  124المادة  

  (6) .ملغاة:  125المادة 

  )6(.ملغاة :126لمادة  ا

  )6(.ملغاة: 127المادة 

  الباب السادس

  طابع عقود النقل

  القسـم األول 

  الرسم المطبق على عقود النقل الفردي 
  أو الجماعي المسلمة للمقیمین عن الرحالت الدولیة 

تخضع تذاكر نقل المسافرین الفردیة أو الجماعیة المسلمة، بأي صفة كانت، لألفراد أو الجماعات المقیمة في التراب  :  1  128-المادة 
  : الجزائري والمتوجھین إلى خارج الوطن لرسم تحدد تعریفتھ كما یأتي

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

ج لكل مسافر یحمل جواز سفر یتجھ نحو الخارج عن طریق البر أو السكك الحدیدیة، باستثناء المواطنین .د 500م جزافیا بمبلغ ویحدد ھذا الرس 
طریق  الحاملین لبطاقة حدودیة عند توجھھم إلى البلدان المجاورة یوجھ ھذا الرسم إلى میزانیة الدولة تحدد كیفیة التحصیل، عند االقتضاء، عن

  . زیر المكلف بالمیزانیةقرار من الو

  .ىملغ )2

  . ملغى   )3

  . یدفع ھذا الرسم إلى الخزینة كل ثالثة أشھر ویدفع أیضا الفائض المحتمل عن تحصیل ھذا الرسم حسب نفس الشروط) 4

  . في حالة تسدید سعر عقد من عقود النقل، یسدد كذلك الرسم ذي الحق من طرف القائم بالنقل) 5 

فع الرسم المستحق، یعاقب على كل مخالفة لألحكام السابقة بغرامة قدرھا ضعف القیمة المستحقة عن كل تحصیل لھذا دون اإلخالل بد) 6
  . الرسم

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

  . جمارك كل واحدة فیما یعنیھا بمراقبة قبض الرسم وتحصیلھتتولى إدارة الضرائب وإدارة ال)  7

  (7).تحدد كیفیات تطبیق األحكام السابقة بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة ووزیر النقل والصید البحري)  8

                                                           

  .2000م لسنة . ن ق م 33و ملغیتان بموجب المادة  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھما بموجب  المادة  1983م لسنة .من ق 126ملغیتان موجب المادة : 118و  117 (1)
م  لسنة . من ق  33و ملغاة بموجب المادة  1989م لسنة .من ق 28و معدلة بموجب المادة  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھا بموجب  المادة  1983م لسنة .من ق 126ملغاة بموجب المادة   :119المادة  (2)

2000.  
(3)
  .2000م  لسنة . من ق  33و ملغیتان بموجب المادة  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھما بموجب  المادة  1983م لسنة .من ق 126ة  ملغیتان بموجب الماد: 121و  120المادتان  
(4)
م .من ق 43و 1989م لسنة .من ق 28و  1987م لسنة .ن قم  42و معدلة بموجب المواد  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھا بموجب  المادة  1980م لسنة .من ق 57ملغاة بموجب المادة  : 122المادة  

  .2000م  لسنة . من ق  33و ملغاة بموجب المادة  1993لسنة 
  .2000نة م  لس. من ق  33و  ملغاة بموجب المادة  1986ت لسنة .م.من ق 10و معاد إحداثھا بموجب  المادة  1980م لسنة .من ق 57ملغاة بموجب المادة  : 124و  123المادتان  (5)
  . 1980م لسنة . من ق 57ملغاة بموجب المادة :  127إلى  125المواد من (6)
من  37و  2000لسنة .م .م  من ق 31و 1996م  .من ق 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  (7)
   .2003لسنة م .ق
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  م الثانيـالقس 

  لقود النقطابع ع

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

  (1) .رساالت عن طریق المالحة الصغرى من میناء جزائري إلى میناء جزائريذا الرسم بمقدار النصف بالنسبة لإلیقلص ھ 

وعة في الجزائر إلى رسوم الطابع المساویة إلى رسوم الطابع الموض استعمالإن تذاكر الشحن اآلتیة من الخارج، تخضع قبل أي  : 130المادة  
  . لم تنص القوانین والتنظیمات الجاري بھا العمل خالف ذلك على تذاكر الشحن المحدثة في الجزائر ما

فیما یخص تذاكر الشحن المحدثة في الجزائر، فإن الرسوم الواجبة األداء بالنسبة لكل النسخ األصلیة المحررة، تستخلص بصفة  : 131المادة  
  . بان السفینةكلیة على األصل المخصص تسلیمھ لر

وھذا لتحل محل الرسوم   129غیر أنھ یحصل عن ھذا األصل، رسم أدنى یساوي أربعة أضعاف رسم الطابع المنصوص علیھ في المادة  
  . الواجبة األداء على النسخ األصلیة األربعة المقررة بصفة قانونیة

سم المخصصة للربان، یحصل رسم یساوي ثالثة أضعاف الراألصلیة ي النسخة وفي حالة ما إذا لم تتم اإلشارة إلى العدد الكلي للنسخ األصلیة ف 
  . المادة  المحدد في المقطع األول من ھذه

كلیة على  تستخلص بصفة الممثلةمن الخارج، فإن الرسوم المستحقة عن كل النسخ األصلیة  اآلتیةحن شفیما یخص تذاكر ال:  132 دةالما 
  . یدي الربانة بین النسخة األصلیة الموجود

لیحل محل الرسوم الواجبة  129ة رسم الطابع المنصوص علیھ في المادیساوي ضعف  أدنىالنسخة األصلیة، رسم   غیر أنھ یحصل عن ھذه 
  . المخصصة لمتسلم البضاعة الشحن الربان وعلى تذكرة شحن على تذكرة األداء

أن تستخلص عن طریق إلصاق إما طوابع منفصلة وإما بصمة الطابع بالطریقة حن یمكن شإن رسوم الطابع الخاصة بتذاكر ال:  133 المادة 
  (2) .العادیةغیر 

وكل مخالفة لھذا القرار یعاقب علیھا . الطوابع المنفصلة المستعملة في تسدید الرسوم المقررة استعمالوسیحدد قرار من وزیر المالیة شروط 
  . ج.د  5.000إلى   500بغرامة تتراوح من 

ج، یسددھا .د  5.000إلى   500إن كل تذكرة شحن محدثة في الجزائر وغیر مدموغة، تترتب عنھا دفع غرامة تتراوح من  : 134دة الما 
بالتضامن الشاحن والربان ومجھز السفینة ومرسلھا ویعاین المخالفات أعوان الجمارك والضرائب ومن قبل عون مؤھل لتحریر محضر في 

  (3).مادة الطابع

عند الدخول أو الخروج، تذاكر الشحن التي  ءیجب على ربابنة السفن الجزائریة واألجنبیة، أن یقدموا إلى أعوان الجمارك سوا : 135 المادة 
  . یجب علیھم أن یحملوھا معھم

  (4) .جد  5.000  إلى 500وكل مخالفة لھذا التدبیر، یعاقب علیھا بغرامة تتراوح من  

  القسم الثالث

  ى سندات المالحة البحریةحقوق الطابع عل 

  ووثائقھا التي تسلمھا اإلدارة البحریة 

یتوقف تسلیم اإلدارات المكلفة بالمالحة البحریة والصید البحري السندات والوثائق على تحصیل رسم طابع جبائي بواسطة : مكرر 135المادة  
  : إیصال یسلم إلى قباضة الضرائب حسب طبیعة العقد كما یأتي 

  . دج  1.000...............................................................................رة سفینة عقد جزأ - 

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

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

  . دج 300.........................................................................السند القانوني ألمن السفن - 

  . دج 600.… .........................................................................دفتر المالحة البحریة - 

  . دج 600 .…طابع قدرهشكل  في دفتر المالحة البحریة دفع رسمیترتب على تسلیم نسخة أخرى من  - 

  . دج  400.… ………………………………………………………….النزھةرخصة  - 

  .دج 200 ....……طابع قدره شكل  رسم في یترتب على تسلیم نسخة أخرى من رخصة النزھة دفع - 

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

  . دج  100…شكل طابع قدره دفع رسم في) سفینة النزھة(یترتب عن تسلیم نسخة ثانیة من بطاقة سیر  - 

                                                           

  .2000لسنة .م.من ق 29و  1993لسنة .م.من ق 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  (1)
   .2000م  لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة : 133المادة   (2)
(3) 

  .2015م لسنة .من ق 25و  2000م  لسنة  .من ق 31ة بموجب المادتینمعدل: 134المادة 
(4)
  . 2000م  لسنة .من ق 31معدلة بموجب المادة : 135المادة  
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  . دج  500 ... رسم طابع بمبلغ یترتب من تسلیم أو تجدید رخصة الصید البحري في أعماق البحار دفع - 

   .دج   300.... ........................................................صید ا لبحري ا لمھني قدرھاالكراسة  - 

  : المھني لدفع رسم طابع یحدد كما یأتيجدول طاقم السفینة الصید البحري  الصید البحري إدارةیخضع تسلیم  - 

  ة للسفن الصغیرة التي تمارس الصید البحري الحرفي، بالنسب ،دج  100* 

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

  .المدیر العام للضرائبقرار من  ، عن طریقاالقتضاءالطوابع المنفصلة، عند  استعمالتحدد كیفیات 

  :على تحصیل في شكل طابع جبائي تحدد قیمتھ حسب طبیعة العقد كما یلي یتوقف تسلیم وثائق و شھادات األمن البحري: 2مكرر 135المادة  

 دج 200.................................................................................المالحة شھادة  -

 دج 100............................................................................أعوان األمن شھادة  -

 (2) .دج 150.........................................................................ة للشھادات النسخ الثانی -

  الباب السابع

  طابع جوازات السفر 

 )دج(6.000  جزائري  دینار آالف ستة قدره طابع لصالحیتھ لرسم قانونیة فترة لكل الجزائر في المسلم السفر جواز یخضع :136المادة   
  .صفحة 48المتضمن السفر لجواز بالنسبة )دج (12.000 جزائري  ألف دینار عشرة اثني الرسم بمبلغ ھذا ویحدد النفقات، كل تغطي

أیام كحد أقصى من تاریخ إیداع الطلب، و ذلك ) 5(یتم إصدار جواز السفر بناء على طلب المعني، حسب اإلجراء السریع، في أجل خمسة   
 صفحة و ستون ألف دینار 28بالنسبة للدفتر المكون من ) دج 25.000(جزائري  مقابل دفع حق الطابع قدره خمسة وعشرین ألف دینار

  .صفحة 48للدفتر المكون من )  دج60.000(جزائري  

  .یدفع ھذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تسلیم وصل 

یتنا المقیمین بإنتظام أو المتوجھین نحو الخارج، فیترتب على الحصول على جواز السفر في حالة ضیاع جواز السفر  بالنسبة ألفراد جال
دج، في شكل طابع جبائي، وذلك فضال عن حق الطابع المذكور في الفقرة ) 10.000(جزائري  الجدید، تحصیل رسم قدره عشرة االف دینار

  .األولى

  .تدفع ھذه الرسوم بواسطة إیصال لدى قابض الضرائب

عفى من دفع رسم الطابع المنصوص علیھ في ھذه المادة، جواز السفر المسلم إلى الموظفین المسافرین في مھمة إلى الخارج، وكذا وثائق وی
 .السفر المسلمة إلى الالجئین أو عدیمي الجنسیة

الذي    302 – 069رقم  من رسم الطابع المذكور أعاله، لحساب التخصیص الخاص) دج 800(جزائري  یخصص مبلغ ثمانمائة دینار
  (3)".الصندوق الخاص للتضامن الوطني"عنوانھ 

 جزائري دینار آالف ستة مبلغ یعادل طابع بالخارج لرسم المقیمین الجزائریة الجالیة ألفراد السفر جواز إصدار یخضع : مكرر 136 المادة
  . األجنبیة العمالت الدینار مقابل صرف أسعار حسب )دج (6000

 لجواز بالنسبة األجنبیة، العمالت مقابل الدینار صرف أسعار حسب )دج12.000( جزائري ألف دینار ة عشر نياث بمبلغ الرسم ھذا ویحدد 
  .صفحة 48السفر المتضمن

 أیام كحد) 5(بالخارج ، حسب اإلجراء السریع، في أجل خمسة   ینالمقیم الجزائریة الجالیة یتم إصدار جواز السفر بناء على طلب أفراد
األجنبیة، مبلغ  خمسة  العمالت مقابل الدینار صرف أسعار أقصى من تاریخ إیداع الطلب، و ذلك مقابل دفع رسم طابع  یعادل، حسب

للدفتر المكون من )  دج60.000(جزائري   صفحة و ستین ألف دینار 28للدفتر المكون من ) دج 25.000(جزائري  وعشرین ألف دینار
  (4). صفحة 48

دون المساس بتطبیق إجراءات المعاملة بالمثل، یترتب عن كل تأشیرة  للمقیمین األجانب حق طابع یحصل بواسطة إیصال یسلم :   137المادة
  : قدره الضرائب بقباضة  

  ج عن تأشیرة خروج نھائي؛ .د 500 - 

  ج عن تأشیرة خروج وعودة؛ .د 500 - 

  :مقابل القیمة بالدینار لــ - 

                                                           

   .1998م  لسنة .من ق 30و  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  27محدثة بموجب المادة : 2مكرر 135المادة  (2)
 65و  1994لسنة .م.من ق 62، 61،  1993لسنة .م .من ق 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  (3)

   .2019لسنة . م.من ق 11و 2017لسنة . م.من ق 18و 2016لسنة . م.من ق 12و 2015لسنة . م.من ق 26و 1998م لسنة .من ق 30و  1997لسنة .م.من ق 44، 1996لسنة .م.من ق
(4)
  .2019لسنة . م.من ق 11و 2017لسنة . م.من ق 18تین ومعدلة بموجب الماد 2016لسنة . م.من ق 13محدثة بموجب المادة : مكرر 136المادة  
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 1.000  یوما ) 20(إلى  عشرین ) 1(التسویة صالحة من یوم  واحد  تأشیرةدج عن.  

 800  أیام ) 7(إلى سبعة ) 1(دج عن تأشیرة العبور صالحة من یوم  واحد.  

 800 یوما ) 15(إلى خمسة عشر ) 1(دج عن تأشیرة التمدید صالحة من یوم  واحد.  

 1.500  یوما ) 30(ن ییوما إلى ثالث) 16(دج عن تأشیرة التمدید صالحة من ستة عشر.  

 1.800  یوما) 45(یوما إلى خمسة وأربعین ) 31(دج عن تأشیرة التمدید صالحة من واحد و ثالثین.  

 2.000  (1).یوما) 90(یوما إلى تسعین ) 46(دج عن تأشیرة التمدید صالحة من ستة وأربعین 

  .یمكن أن یتم دفع ھذا الرسم  عن طریق وضع طوابع منفصلة 

  .قرار من المدیر العام للضرائببال الطوابع المنفصلة، عند االقتضاء، تحدد كیفیات استعم

 بالنسبة لتأشیرات التسویة الصادرة عن مصالح شرطة الحدود لألجانب الذین یتقدمون عند مراكز حدودیة بدون تأشیرة، فإّن حق الطابع یسدد
   .(2)لدى قابض الجمارك المختص إقلیمیا

تكون الحقوق القنصلیة المستحقة لدى ممثلیاتنا متساویة مع تلك المطبقة على الرعایا الجزائریین من قبل البلد القنصلیة  ةوبالنسبة للتأشیر
 . المعني

   .تحدد بصفة دوریة المبالغ المعنیة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة

  :غیر أنھ، تعفى من ھذه الرسوم، التأشیرات التالیة

  لمة على جوازات السفر الدبلوماسیة؛ التأشیرات المس -

  التأشیرات المسلمة على جوازات السفر أثناء أداء مھمة؛  -

  .الجزائر معھا معاھدات بإلغاء التأشیرة التأشیرات المسلمة لرعایا الدول التي أبرمت - 

  . الخارجیة بالشؤون المكلف من الوزیر صادر قرار جببمومجانا، على سبیل المعاملة بالمثل، لرعایا الدول التي تحدد قائمتھا  ةوتسلم التأشیر

  . المادة على تأشیرة وثائق السفر المسلمة لالجئین وعدیمي الجنسیة  تطبق أحكام ھذه

   .تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند االقتضاء، عن طریق قرار من المدیر العام للضرائب 

  الباب الثامن

  طابع رخصة الصید 

فعھ بواسطة إیصال یسلم إلى دج یتم د 500نھا رسم طابع قدره عة لكل التراب الوطني، یترتب الحإن تسلیم رخصة الصید الص:   138ةالماد 
  . ن طریق وضع طوابع منفصلةعقباضة الضرائب 

  (3) .المدیر العام للضرائبمن ن طریق قرار ع ،االقتضاءند ع ،الطوابع المنفصلة استعمالتحدد كیفیات  

  (4)  .ملغاة :  139لمادةا 

  الباب الثامن مكرر

  طابع رخص البناء 

  (5). اةلغم :مكرر  139المادة  

 1الباب الثامن مكرر  

  حق الطابع المطبق على رخص تقسیم األراضي والتھدیم 

  . اةغمل :1مكرر  139المادة  

 2الباب الثامن مكرر 

  العمرانالتجزئة و  ،حق الطابع المطبق على شاھدات المطابقة 

  . اةغمل  :2مكرر  139المادة  

 

  

                                                           

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

(2)
من  20و 19و  1998م لسنة  .من ق 30و 1996م لسنة .من ق 101و 67، 1992م لسنة  .من ق 71، 1991م لسنة .من ق 48، 1986م لسنة  .من ق 80، 1980لسنة .م.من ق 58معدلة بموجب المواد : 137 
  . 2019لسنة . م.ق 12و 2018لسنة . م.من ق 27و  2017لسنة . م.ق
   .1998م لسنة .من ق 30و1996م لسنة .من ق 101و  67، 1993م لسنة ..من ق 46، 1983م لسنة .من ق 118لة بموجب المواد معد: 138المادة  (3)
ملغاة : و 1998م لسنة  .من ق 30 و  1996م لسنة .من ق 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  (4)

  .2011م لسنة .من ق 26بموجب المادة 
(5)
  .2000م  لسنة . من ق  34ملغاة بموجب المادة : 2مكرر 139مكرر إلى  139المواد من  
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  لباب التاسعا

  طابع بطاقات التعریف واإلقامة 

تخضع بطاقة التعریف، أیا كانت السلطة التي تسلمھا، إما عند تسلیمھا أو عند التأشیر أو التصدیق علیھا أو تجدیدھا، وعندما تكون : 140المادة  
  : ل بھا، إلى رسم طابع یقدر بما یأتيھذه اإلجراءات إجباریة حسب القواعد المعمو

  عن بطاقة التعریف المھنیة للممثل؛ ج .د  500 - 
  .ج عن بطاقة التعریف المغاربیة .د 100 - 

  (1). وصل تسلیم ویسدد ھذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل
    .تتم معاینة ھذه المخالفات، المعاقب علیھا، طبقا للتنظیم الساري المفعول 

في حالة ضیاعھا أو إتالفھا أو سرقتھا، مقابل دفع طالبھا مبلغ ألف دینار یتم تجدید بطاقة التعریف الوطنیة : مكرر 140 المادة
   (2)).دج1.000(

  : الضرائب قیمتھ  قباضة  لدى  وصل  بواسطة طابع حق لدفع تجدیدھا، أو تسلیمھا أثناء األجانب إقامة بطاقات تخضع :  141المادة 
  ).02(سنتین  لمدة للبطاقات التي تسلم  ،جد 3.000 -
 .سنوات) 10(لمدة عشر  للبطاقات التي تسلم  ،دج 15.000 -

 ) 02(س�نتین  لم�دة دج للبطاق�ات الت�ي تس�لم  1.000 طابع قیمتھ نسخة مماثلة یترتب عنھ تسدید حق تسلیم فإن اإلقامة، بطاقة ضیاع حالة وفي
 (3) .سنوات) 10( عشر تسلم لمدةللبطاقات التي . دج 3.000و

 .بالمثل المعاملة قاعدة تطبق یفوقھا، أو أعاله إلیھا المشار المبالغ عن یقل مبلغا ما دولة تطبق عندما ،أنھ غیر
  .الخارجیة بالمالیة والشؤون ،  التوالي  على المكلفین،  الوزیرین  بین  مشترك  بقرار  المادة  ھذه  أحكام  تطبیق  كیفیات  تحدد

 دف�ع إلى تجدیدھا، أو تسلیمھا أثناء حرفیة، أو صناعیة أو تجاریة مھنة یمارسون الذین لألجانب المسلمة الخاصة البطاقة تخضع : 142ة الماد 
  .الدولة  میزانیة  لفائدة  دج 10.000 قیمتھ طابع حق

  ).2(تحدد مدة صالحیة ھذه البطاقة بسنتین 
األخ�رى المرتبط�ة بھ�ا ھ�ي الش�روط  وااللتزام�اتلنوع والبیان�ات المطابق�ة لھ�ا وك�ذلك الش�كلیات داد أو تجدید البطاقات من ھذا اعوإن شروط إ 

  .المحددة بموجب التشریع الجاري بھ العمل
 .المعاملة بالمثل قاعدة تطبق أو یفوقھا، أعاله إلیھا المشار المبالغ عن یقل مبلغا ما دولة تطبق عندما أنھ، غیر
   (4) . والشؤون الخارجیة  بالمالیة التوالي،  على المكلفین، الوزیرین  بین  مشترك بقرار  المادة  ھذه  تطبیق  كیفیات  تحدد

رمضان  9المؤرخ في  10 -81المؤسسین بموجب القانون رقم  ،و ترخیص العمل ةیخضع تسلیم رخصة العمل المؤقت:   1مكرر  142المادة 
إلى ج .د 10.000 قدره رسم دفع إلىا، مولمدة صالحیاتھ ،وط توظیف العمال األجانبالمتعلق بشرو 1981 سنةیولیو   11موافق لـ 1401

 (5) .طابع منفصلوضع عن طریق دفع ھذا الرسم مكن یو  .قباضة الضرائب
     .زوجات أجنبیات لمواطنین جزائریینب األمرإذا تعلق  ،دج1.000 بـیحدد مبلغ ھذا الرسم 

 مسروق أو ،مفقود عمل سند من نسخة حالة تسلیم أوفي السندات ھذه تجدید حالة في ،التعریفات ھذه مختلف على% 50 قدرھا زیادة وتطبق 
 .متلف أو
 :العمل تراخیص أو المؤقتة العمل رخص تجدید أو تسلیم رسم إلى ،أدناه المبّینین األجانب العمال فئات تخضع ال

 األصلي البلد دولة مع الجزائر  اتفاقیة أبرمتھا أو معاھدة وجببم العمل اخیصتر و ؤقتةالمالعمل  لرخص  ینالخاضع غیر األجانب العمال - 
 ؛األجنبي للعامل

  ؛الجنسیة  يیمأوعد  لالّجئ  القانون األساسي من ستفیدونالم  األجانب العمال - 
  (6) .تقدیر أقصى السنة على في أشھر  )03(  ثالثة  (قصیرة    زمنیة  لفترة  مھمة أو انتداب إطار في  تدخلونالم  األجانب العمال - 

  . ن طریق قرار من المدیر العام للضرائبع ،االقتضاءند ع ،تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة
  . یتم إثبات ومعاقبة المخالفات الخاصة بھذه المادة طبقا للتنظیم الساري المفعول 

حساب المیزانیة العامة في یحصل لوقسیمة اللوطو الریاضي لرسم موحد تخضع شبكات الرھان الریاضي الجزائري : 2مكرر 142المادة 
  (7) لى المطبوع الذي یسلم ویختمعیلصق ) ج.د 5(شكل طابع جبائي قدره خمسة،

  الباب التاسع مكرر
  طابع الوثائق القنصلیة 

في الخارج لرسم طابع تحدد قیمتھ المقابلة، حسب تخضع العقود التي تسلمھا البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة : 3مكرر 142المادة 
  . طبیعة العقد ووفقا للتنظیم المعمول بھ

حدد بمقرر مشترك بین وزیر الشؤون الخارجیة والوزیر ییم القنصلي لرسم طابع قویخضع التر. جوازات المرور عتعفى من رسم ھذا الطاب
   .المكلف بالمالیة

                                                           

من  30و 1997م  لسنة .من ق 45و  1996م لسنة .من ق 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  (1)
  2015لسنة . م.من ق 27و .1998لسنة . م.ق
  .2019لسنة  من ق م  13و  2017 لسنة . م.من ق 21محدثة بموجب المادة : مكرر 140المادة  (2)
(3)
   .2013لسنة . م.من ق 7و  2010م لسنة .من ق 17و  1998م لسنة  .من ق 30و 1996م  لسنة  .من ق 101و  67، 1993لسنة م .من ق 49،  1979لسنة . م.من ق 71معدلة بموجب المواد : 141المادة  
(4)
  .2010لسنة . م.من ق 18و 1996م لسنة .من ق 67و 1993لسنة . م.من ق 50معدلة بموجب المواد :  142المادة  
(5)
و  1998لسنة . م.من ق 30و  1996لسنة . م.من ق 101و 67،  1993م لسنة .من ق 51و  1986م لسنة .من ق 81ومعدلة بموجب المواد  1982لسنة . م.ق من 60محدثة بموجب المادة : 1مكرر 142المادة  ( 
   .2015ت لسنة ..م.من ق 30و  2000م  لسنة .من ق 35

و  1998لسنة . م.من ق 30و  1996لسنة . م.من ق 101و 67،  1993م لسنة .من ق 51و  1986م لسنة .من ق 81المواد ومعدلة بموجب  1982لسنة . م.من ق 60محدثة بموجب المادة : 1مكرر 142المادة  ( (6)
   .2015ت لسنة ..م.من ق 30و  2000م  لسنة .من ق 35

(7)
   .2000م لسنة .من ق 29و 1994.م لسنة.من ق 63و 1993م لسنة .من ق 52و  1990لسنة . ت. م.من ق 27معدلة بموجب المواد  1986ت لسنة .م.من ق 13محدثة بموجب المادة : 2مكرر 142المادة  
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  (1) :یحدد كما یأتي ،لطابعتخضع العقود المذكورة أدناه لرسم ا 

  

  )دج(رسم الطابع   طبیعة العقد

  دج 200,00  الحمایة - شھادة الحیاة -

  دج 200,00  شھادة عدم الزواج، عدم الطالق و عدم إعادة الزواج -

 )ش ت إ(شھادة تغییر اإلقامة  -
  .دج من القیمة المصرح بھا 10.000دج عن كل  400یرفع ھذا الرسم بمبلغ 

  .للطلبة و المتربصین فقط 50بنسبة  یخفض ھذا الرسم

  دج 4.000,00

  دج 500,00  شھادة االستقبال أو شھادة اإلیواء -

  دج 200,00  التصریح األبوي -

 دج 200,00  عن كل وحدة/ التصدیق  -
 دج 200,00  عن كل وحدة/ اإلشھاد على المطابقة على األصل  -
 دج 200,00  عن كل وحدة/ النسخة المصادق علیھا بالمطابقة  -

  دج 500,00  الوكالة -

  دج 200,00  التصریح الشرفي -

  دج 25.000  تأشیرة عقود إضفاء الجنسیة الجزائریة على السفن -
  دج 30 000.  تأشیرة شھادة األمن أو صالحیة السفن للمالحة -

  جد 2.000.   تسلیم الترجمة الخاصة بالدفتر العائلي -

  دج 2.000  تسلیم نسخة ثانیة من الدفتر العائلي -
 دج 500,00  ھادة الممثل الشرعيش -

 دج 200,00  التصریح بالضیاع -
 دج 200,00  شھادة الترقیم القنصلي -

 دج 200,00  شھادة الشطب من سجالت الترقیم -

  

بلغ یحدد الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة، عن طریق التنظیم، أخذا بعین االعتبار ال سیما بمبدأ المعاملة بالمثل، م:  4مكرر  142 المادة
  (2).حق الطابع الواجب تسدیده من أجل المصادقة على الوثائق التجاریة

  لباب العاشرا

  یةاإلداروباإلجراءات  راتالسیا ةادبقی المتعلقةالرسوم  

صل بواسطة دج، یح  500 بـ إن رسم تسلیم أو تمدید مدة صالحیة رخص السیاقة الدولیة المشار إلیھا في قانون المرور، والمحدد : 143المادة  
   .منفصل طابع ریق وضعطیتم دفع رسم ھذا الطابع عن  أنإیصال یسلم بقباضة الضرائب، یمكن 

   .قرار من المدیر العام للضرائبعن طریق ، القتضاءا ، عندتحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة 

 . الوثائق للطابع الحجمي هضع ھذخال ت 

  (3).عاقب علیھا كما ھو الشأن في المخالفات الخاصة بالطابع الحجميیوالمادة  هتثبت المخالفات ألحكام ھذ 

   200بـالحصول على رخصة سیاقة السیارات، والدراجات الناریة وكل أنواع العربات ذات محرك والمحدد  امتحانإن رسم  : 144المادة  
  . المترشح طرف من دج، یحصل بقباضة الضرائب، یرفق إیصال الدفع بالطلب الموجھ للسلطة المختصة

 هإن تسلیم نسخ مماثلة من ھذ. یحصل لصالح الخزینة دج   500ه، دفع رسم قدرهیترتب عن منح رخص سیاقة السیارات المشار إلیھا أعال 
  . دج   200هالرخص یترك منھ تحصیل رسم مقدار

  (4) .حملھا الطالب، یتدج   300ضع إلى دفع رسم بقیمة خإن تسلیم شھادة سیاقة الدراجات الناریة، ی 

  .ابع منفصلطتلصیق  طریق یتم دفع ھذا الرسم عن أنیمكن  

   . تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند االقتضاء، عن طریق قرار من المدیر العام للضرائب

                                                           

  .2018لسنة . م.من ق  28معدلة بموجب المادة : 3مكرر 142المادة  (1)
  .2018لسنة . م.من ق  29محدثة بموجب المادة : 4مكرر 142المادة  (2)
(3)
   .1998م لسنة .من ق 30و 1996م لسنة .من ق 101 و 67،   1993م لسنة .من  ق 54،  1989م لسنة .من  ق31، 1986.م لسنة.ن قم 82، 1984لسنة . م.من ق 132معدلة بموجب المواد : 143المادة  
(4)
  .1998م لسنة .من ق 30و 1996نة م  لس.من ق 101و  67، 1993لسنة . م.من  ق 55، 1986.ت لسنة.م.من  ق14، 1983.م لسنة.ق 121، من 1979لسنة . م.من ق 72معدلة بموجب المواد : 144المادة  
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لخزینة لدفع طابع بواسطة إیصال تخضع بطاقات ترقیم السیارات والعربات ذات محرك أثناء ، كل عملیة تحصیل لصالح ا : I -   145المادة 
  : یسلم بقباضة الضرائب حسب المعدالت المحددة أدناه 

   300... ....:بالنسبة للدراجات ذات محرك والدراجات الناریة، والدراجات ذات ثالث عجالت وأربع عجالت والتي تحتوي على محرك) 1
  . دج

  . على األقل%   60لدراجات المشار إلیھا أعاله، مصابا بعاھة حددت نسبة اإلعاقة فیھا بـ إال أن ھذا الرسم ال یطبق في حالة ما إذا كان مالك ا 

  :بالنسبة للسیارات السیاحیة، والشاحنات الصغیرة والشاحنات وسیارات النقل الجماعي )2   
  دج   500.............................................................................................. .أحصنة   4إلى  2من -
  جد  800 ..............................................................................................أحصنة  9إلى   5من -
  دج   1000.............................................................................................نةأحص   10من ابتداء -
   دج  700 .............................................................................................. .للجراراتبالنسبة   )3
  . منفصل طابع ق تلصیقریطیمكن أن یتم دفع ھذا الرسم عن    .دج 1800............ ..بالنسبة لآللیات المتحركة لألشغال العمومیة  )4
  . قرار من المدیر العام للضرائبعن طریق ،  االقتضاءالطوابع المنفصلة، عند  استعمالحدد كیفیات ت
  . زینةخیتم  تحصیلھ لفائدة ال ،دج   200البطاقات الخاصة بترقیم السیارات دفع رسم قیمتھ هینتج عن مستخرجات ھذ 
ة األولى من بطاقات ترقیم السیارات المسلمة في حالة تغییر المسكن أو تغییر الحالة خسابقة بالنسبة للنسویطبق الرسم المشار إلیھ في الفقرة ال 

  . ص المعنوي الذي یملك المركبةخص الطبیعي أو الشخالمدنیة أو التغییر البسیط لتسمیة الشركة من دون إحداث شخصیة معنویة جدیدة للش
II  - في السیر والتعریفات المشابھة الساریة المفعول، دفع    00لقة بوضع السیارات المرقمة تحت تسلسلینتج عن وصوالت التصریحات المتع

  (1).یتم تحصیلھ لفائدة الخزینة) دج   500(رسم تحدد قیمتھ بخمس مائة دینار جزائري 
  . الحقالسابقتي الذكر عند الحاجة بموجب نص    145و   144تحدد شروط تطبیق المادتین :  146المادة  
  : بقا للنصوص الساریة المفعول في مادة الطابع الحجمي ویعاقب علیھا ط 145و   144تعاین المخالفات ألحكام المادتین 
زینة من دون أن تقل خألربعة أضعاف الرسوم المستحقة لل مساویةعندما ینجر عنھا عدم الدفع الكلي أو الجزئي للرسوم المقررة ، بغرامة  )1 

  .دج   1000عن
  (2) .دج   5000إلى   500وفي الحاالت األخرى، بغرامة تتراوح من) 2

ص مصلحة المناجم وحدھا أو بمساعدة مصالح أخرى للسیارات والعربات المجرورة على دفع مسبق لرسم وحید یتم حیتوقف ف :147 المادة  
  .الضرائب لدى المناجم بقباضة هتسدید

   (3): یأتي كما المضادة والمعاینة التقنیة المعاینة عند المطبقة وم،الرس كل فیھا بما التعریفات، سقف یحدد

  : االستالم :أوال
   .دج   1200................................................................................استالم السیارات حسب كل نوع - 
   .دج  300..........................................................................ات كل سیارة على حدة استالم السیار - 
   .دج 500....................كلغ، حسب كل نوع   1.000استالم العربات المجرورة التي یزید وزن حمولتھا على  - 
   .دج  450..............كلغ، كل عربة على حدة    1.000 استالم العربات المجرورة التي یزید وزن حمولتھا على - 
   .دج  .250.........................................ة والدراجات ذات المحرك، حسب كل نوع یاستالم الدراجات النار - 
  .دج  200 ....................................استالم الدراجات الناریة والدراجات ذات المحرك، كل دراجة على حدة - 

 
  : للمركبات  الدوریة  التقنیة  لمراقبةا -ثانیا 

 ) دج  (  الرسوم المركبات مجموعة
 المضادة  المعاینة التقنیة المعاینة

 100 200 السیاحیة  السیارات
 100 200 المؤجرة  المركبات
 50 100 األجرة  سیارات

 50 100   السیاقة  لتعلیم  المعدة  المركبات
 150 300 ألشخاصل  الجماعي  النقل  مركبات
 100 200 الخفیف  للوزن  البضائع  نقل  مركبات
 150 300 الثقیل  للوزن  البضائع  نقل  مركبات

 150 300 الخطیرة  المواد  لنقل  المعدة  لمركباتا

 100 200 الصحي  للنقل  لمعدة ا  المركبات
 100 200 التصلیح  مركبات

                                                           

 20و  1998م لسنة .من ق 30و 1996م لسنة  .من ق 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  (1)
   .2006لسنة  م.من ق

(2)
   .2000لسنة   م .من ق 31ة معدلة بموجب الماد: 146المادة  
(3)
   . 2010سنة م ل.قمن  19معدلة بموجب المادة : 147المادة  
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  . اتنوس  )3( ثل ثالك دج 500 طیرةخال دواربط سیارات نقل الم قبةمرا :ثالثا 

 ،ربطھا قبةأو مرا نیةبتھا التققوق بوثائق استالم السیارات أو مرافرائب المرضال ضةم بقبالال یسصإی ةطسبوا دفعھر ثإ المسدد الرسم مبلغ یبقى
حقوق الطابع  دفعیمكن أن یتم . بالمرورص ترخیر یثبت االستالم أو الحضخول السیارة تسلیم مى دلعولو ترتب  ةنھائی صفةب نةزیخمكتسبا لل

  . المنفصلةع الطوابع ضریق وطن ع

  (1). رائبضلقرار من المدیر العام لعن طریق ،  االقتضاءعند  الطوابع المنفصلة، استعمالتحدد كیفیات 

  العاشر مكرر بابال
  واآللیات المتحركة اتریع السیاب تعلى معامال ترتبالرسم الم 

  دصل الوحیفال
  یفةعرتق والبیطتال الجم -الوعاء  

  (2) .األنواعالدولة رسم خاص بمعامالت بیع السیارات من كل  میزانیةائدة لفیحصل  :مكرر   147المادة  

  .تنازل عن السیارة أيكاھل البائع عند  مكرر على 147یوضع الرسم المشار إلیھ في المادة  :3مكرر   147المادة 

  استعمالمكرر أعاله خالل أول  147باستثناء السیارات المستوردة من طرف وكالء السیارات، ال تطبق أحكام المادة  : 4مكرر   147المادة 
الجزائر أو معطوبي  إلىلدى عودتھم  القنصليأو السلك الدبلوماسي أو في التراب الوطني للسیارات المستوردة سواء من طرف المھاجرین 

 (3) .م بالحصول على سیارة مھیأة خصیصا لھمني المسموح لھطحرب التحریر الو

  : من دفع الرسم ىتعف:   5مكرر   147المادة  

  . سنوات عند تاریخ عقد بیعھا   5تتجاوز التيالتنازالت عن السیارات السیاحیة  - 

  . خ عقد بیعھا یسنوات عند تار)  7(من سبعة  أكثروالتي لھا  إجباریان السیارات النفعیة وعن اآللیات المتحركة المسجلة عالتنازالت  - 
  . لالستعمالأو الھیئات أو المؤسسات العمومیة، المطالبة بإعادة بیع سیاراتھا التي لم تعد صالحة  اإلداراتالتنازالت التي تقوم بھا  - 
  . قانونیة في ھذا المجالات الا في شكل حطام، بعد إتمام اإلجراءارات المعطوبة نتیجة حادث والمعاد بیعھیالتنازالت عن الس - 
والمؤسسات العمومیة، لصالح العمال المستفیدین من  واألجھزة واإلداراتوالدولة الحزب التنازالت عن السیارات التي تقوم بھا ھیئات  - 

  . التنظیم طریق قروض منصوص علیھا عن
   (4) .الجمارك قابضي الضرائب المختلفة وقابضي طرف عن السیارات المحجوزة من تلتنازالا -  

  (5)  :أتيتحدد تعریفة الرسم كما ی:  6مكرر   147المادة
  

                                                           

(1)
   .2010لسنة . م.من ق 19و 1998م لسنة .من ق 30و  1994لسنة .م.من ق 65، 1985لسنة .م.من ق 137، 1983لسنة .م.من ق 123معدلة بموجب المواد : 147المادة  
   .1978م لسنة .من ق 83محدثة بموجب المادة : 6مكرر 147المادة مكرر إلى  147المواد من  (2)
  . 2008ت .م.من ف 17معدلة بموجب المادة :  4مكرر  147المادة  (3)
  .1983م لسنة .من ق 124معدلة بموجب المادة : 5مكرر  147المادة  (4)
 57،  1991ت لسنة .م.من ق 1990،28لسنة . م.من ق 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  (5)

  .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

  الخصائص
  المبلغ بالدینار الجزائري

  )ابتداء من السنة األولى للسیر( 
  التخفیض

  :سیارات سیاحیة ذات قوة
 ..........أحصنة  6إلى غایة  
 .......أحصنة  10إلى  7من  
  .........أحصنة  10أكثر من  

  دج 10.000
  دج 15.000
  دج 25.000

عن كل سنة من عمر السیارة ℅ 20
ابتداء من السنة الموالیة للسنة األولى 

للسیر إلى غایة السنة الخامسة و یعادل 
ابتداء من السنة ℅ 100التخفیض 

  .السادسة
  :سیارات نفعیة 

  :حمولة مسموح بھا
 .................كلغ  500حتى  -
 ........كلغ 1500إلى  501من  -
 ..كلغ 2500كلغ إلى  1501 من -
 ..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
السیارة ابتداء من السنة الموالیة للسنة 

  .األولى للسیر إلى غایة السنة الثامنة
  

  
  :الصنف األول

  :ف الثانيالصن
 :الصنف الثالث

  

  
  دج 16.000
  دج 31.000
  دج 71.000

  كامل الرسم: السنة األولى
  ℅ 10: السنة الثانیة 
  ℅ 15: السنة الثالثة 

  ℅ 20: السنة الرابعة 
  ℅ 40:السنة الخامسة 
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  .عند االستعمال األول في السیر بالنسبة للسیارات الجدیدة المستوردة أو المقتناة محلیاكذلك،  ،تحصیل ھذا الرسم یتمو

Ι-1.بنزین -السیارات السیاحیة ذات محرك:  

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

  .دج 110.000..................................أو تساویھا  3سم1500و تقل عن  3سم 800سعة األسطوانة تفوق  -

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

 .دج 140.000................................أو تساویھا 3سم 2500و تقل عن  3سم 2000ة تفوق سعة األسطوان -

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

Ι-2.بنزین - السیارات النفعیة ذات محرك:  

  .دج  50.000 .....................................................................3سم 800ق سعة األسطوانة ال تفو -

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

 .دج 80.000 ................................اأو تساویھ 3سم 2000و تقل عن 3سم 1500سعة األسطوانة تفوق  -

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

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

 أو تساوي  أسطوانة سعة ذات باستثناء السیارات وقود،/الممیع البترول بغاز ھزةلمجللسیارات ا بالنسبة دج 20.000 رهقد تخفیض منحی
 .سم 2500تفوق

Π-  1 .دیازال -السیارات السیاحیة ذات محرك:  

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

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

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

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

Π-2 .دیازال -السیارات النفعیة ذات محرك: (*)  

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

  .دج 90.000............................................أو تساویھا 3مس 2000و تقل عن  3سم1500أكثر من  -

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

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

III  -  حمولة إجمالیة ذاتشاحنات:  

 .دج 340.000....... .............................................................................طن  22إلى غایة  -

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

                                                           

من  18و 2006لسنة .م.من ق 21، 1993لسنة .م.من ق 57، 1990ت لسنة .م.من ق 28، 1990لسنة .م.من ق 71، 1989لسنة .م.من ق 32، 1982لسنة .م.من ق 43اد معدلة بموجب المو: 6مكرر  147المادة  (*)
  .2016لسنة . م.ق من 10و 2015ت لسنة .م.من ق 29و   2014لسنة . م. من ق 13و 2010ت لسنة .م.من ق 13و  2009ت لسنة .م .من ق 13و  2008لسنة .ت.م.ق

  ℅ 60: السنة السادسة
  ℅ 80: السنة السابعة 
  ℅ 90: السنة الثامنة 

  :آالات فالحیة ذات لوحة ترقیم 
  :آالت الجر ذات قوة 
  حصانا بخاریا 45إلى غایة..... 
  حصانا بخاریا 65إلى  45من... 
  حصانا بخاریا 80إلى  65من... 
 حصانا بخاریا 80أكثر من.......  

  
  
  

  دج 11.000
  دج 13.000
  دج 16.000
  دج 21.000

  
  

عن كل سنة من عمر  12,5 %
السیارة ابتداء من السنة الموالیة للسنة 

  .یر إلى غایة السنة الثامنةاألولى للس
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IV  - السیر معدات: 
 

  التعریفة  الطبیعة
  األول الصنف

 مولدات للمضاغط المتنقلة، الضخ محطات أو اآللیة المضخات مولدات النابذة، المضخات-
 الجھاز ، متحركة مولدات كھربائیة أو التحویلیة المولدات المتحركة، الكھربائیة المولدات المتنقلة،
  .مخلطات الخرسانة الدامبیرات، المتنقلة، التلحیم آالت للتلحیم، المتنقل

  
  

  دج 300.000

 الثاني الصنف
 أخشاب أكرات رافعات على كاملة بخاریة أجراس ،محركذو  فوملفا كتلیة أخشاب ذات أجراس

 ضاربات ،مھتزة مطرقات، دیازال أخشاب ،محركات ،بخاریة أخشاب ،فصال ذات أو كتلیة
 التكسیة جھاز ،متحركة ناقالت ،أوعمودیة عالیة رافعات مرفعات ،القوة ذاتیة رفعاتم  ،أومقلبات

 التكسیة جھاز ، الدافئة للتكسیة تحركةالم
 ،البخار ومعمم والناشرة سیحةالمو الطالم مادة لنقل متحركة صھاریج ، الباردة للتكسیة تحركةالم

 ، رامالت شاحنات ،رامالت و صىالح مكسرات، یةقوسا ناشرة دنون ،الطالم ینتسخ أحواض
 ،مھدات ،الخرسانة مضخات ،األسطوانیة الدوالیب ،مجرورة ناقالت  ،معدالت میكانیكیة مكنسات
  .آلیة الخرسانة منقالت و مھتزة متممات

  
  
  
  

  دج 500.000

 الصنف الثالث
زنجرة، مجرفات میكانیكیة، جرافات ذات أحبال أو بالقوة المائیة، حفارات جرارات متخصصة م

محراث رافع ذو محرك ثانوي، جرافات شاحنة، رموس منخرة، آلیات  ،حفارات على عجالت
آلیات رصد األرض، طاحنات األرض، عتاد استخراج  ،الھدم ذات أحبال، موطئات مجرورة

  .وشحن الركام، مرممات الطریق

  
  
  
  دج 700.000 

 
  . جات بمحرك المعنیة بھذا الرسم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزیر المالیةو الدراجات الناریة والدرا تحدد السیارات ومعدات السیر

V  -   سیارات نقل األشخاص: 

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

 ؛دج 250.000......................... یساویھا عدا أومق ) 30(  ینمقعدا وأقل من ثالث)  20( أكثر من عشرین  -

   .دج 350.000............................................................................. مقعدا 30)( ینأكثرمن ثالث -

- VI للترقیم بمحرك الخاضعة والدراجات الناریة الدراجات : 

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

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

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

یقتطع المستورد الرسم، بالنسبة إلعادة البیع على حالھا، و یسددھا كما ھو منصوص علیھ في مجال ، بعنوان االستعمال األول في السیر
  (*)  .الطابع

مكلف یتم تسدید الرسم عند االستیراد من طرف المستعملین قبل أي عملیة جمركة لدى قباضة الضرائب التابعة لمقر مكتب الجمارك ال
   .باإلجراءات

 :على الرسم ھذا یطبق ال ،أنھ غیر

 ؛الفالحي لالستعمال حصریا صصةلمخا الجرارات -

 البضائع( القصیرة سافاتالمفي  تلفةلمخا الحموالت لنقل طاراتالمو وانئو الم ازنلمخصانع واالم في ستعملةالم األصناف ذات عربات -
 ؛ العمومیة الطرق من غیرھا أو الطریق في كنھا السیریم ال والتي صغیرةال قطوراتالمو المحطات للسحب في أو )والحاویات

 التخییم أو للسكن قطوراتكالم سیارات أخرى طرف من للجر سواء صممةالم عجالت أو عدة واحدة عجلة ذات السیارات غیر ركباتالم -
 ؛ للدفع باألیدي أو للسحب إما السیاحة سیارة صنف مقطورات من

 .للترقیم الخاضعة غیر لسیرا معدات كل وكذا 

  :محلیا تصنع عندما الجدیدة، السیارات بیع معامالت على المترتب الرسم من تعفى 

                                                           

من  18و 2006لسنة .م.من ق 21، 1993لسنة .م.من ق 57، 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  (*)
  .2016لسنة . م.من ق 10و 2015ت لسنة .م.من ق 29و 2014لسنة . م. من ق 13و 2010ت لسنة .م.من ق 13و  2009ت لسنة .م .من ق 13و  2008لسنة .ت.م.ق
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 ؛ بنزین بمحركوالنفعیة  السیاحیة السیارات - 
   ؛دیزال بمحرك والنفعیة السیاحیة السیارات - 
 ؛ الشاحنات  -
 ؛ السیر معدات - 
 ؛ المقطورات  -
 ص؛األشخا نقل سیارات  -
 .للترقیم الخاضعة بمحرك المزودة والدراجات الناریة الدراجات  -

 نقل وسیارات السیر ومعدات والشاحنات والنفعیة السیاحیة للسیارات بالنسبة، السیر في األول االستعمال عند المقتطع الرسم ناتج یخصص
  :یأتي كما  بمحرك، والدراجات الناریة الدراجات وكذا األشخاص

  ؛"العمومي النقل لتطویر الخاص الصندوق "ئدةلفا، 85% -

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

  سفن النزھة ورسم الطابع المتالكالرسم السنوي  

  المتدرج على شھادات تأمین السیارات

  م األولـالقس
  (1)سفن الیخت أو سفن النزھة المتالكالرسم السنوي 

لطابع سنوي حسب التعریفة المحددة  ،ال مبمحرك مساعد أ دةمزو ،شراعیة كانت أم ال ،سفن النزھةالیخوت وامتالك  عیخض: أ  7- 147ة دالما 
  (2):في الجدول أدناه

 

  مبلغ الرسم  سعة السفینة

  ..........................................................)2( طنینیقل عن  یتراوح من طن واحد وما
  ....................................................................أطنان 3وتقل عن )2(ینتساوي طن 

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

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

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

  دج 4.000
  دج 7.000

  دج 54.000
  دج 150.000
  دج 300.000
  دج 360.000
  دج 480.000

   

 .واستغاللھا الموانئلصیانة  لجمعیات الریاضیة والسفن المخصصةالسفن المسجلة باسم ا ،الرسم ذاتعفى من ھ

  . ھ في المادة أعاله كل سنة مدنیةیستحق الرسم المنصوص علی: ب -7 -147المادة  

في الفترة ما بین فاتح ، 1983سنة  إلىمحدد استثنائیا بالنسبة  ذا األجلغیر أن ھ. منھ كل سنة  31سم في الفترة ما بین فاتح ینایر وویدفع الر 
  . منھ  31مارس و

التي تسلمھا  ،تحق ویرفق بالبطاقة السنویة للتعریف بالزورقمناسب للمبلغ المس ،الرسم بواسطة إیصال یسلم بقباضة الضرائب ذاویتم تسدید ھ 
  . وتعد بمثابة الترخیص بالمالحة البحریة المختصة أو تجدیدھا اإلدارة

  . تخفیض أليالرسم غیر قابلة  ذامن مبلغ ھ%   25غرامة تساوي  ،الرسم ذاویترتب على كل دفع یتم خارج الفترة العادیة لتحصیل ھ 

أعوان المراقبة المینائیة والبحریة  إلىفي المادة السابقة  إلیھاالرسم بتقدیم البطاقة السنویة للتعریف المشار  ذایبرر تسدید ھ:  ج - 7-147المادة  
  .المخالفة إلثباتالمؤھلین 

  .و تثبت كل مخالفة كما ھو الحال في مخالفة الطابع

 144في المادة  ضع للرسم دون استظھار البطاقة السنویة للتعریف المشار إلیھازورق خا ال یمكن القیام بأي نقل لملكیة: د   7-  147المادة
  (3).أعاله

 . عن طریق التنظیمأعاله السالفة الذكر  األحكامتحدد كیفیات تطبیق  : ھ  7 -   147المادة 
 
 

                                                           

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

  .2001م لسنة .من ق 19و  1996م لسنة .ن قم 101
(2) 
 1996م لسنة .من ق 101و  67، 1989م لسنة .من ق 33، 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  
  .2014سنة ل. م. من ق 14و 2001م لسنة .من ق 19و 

(3)
   .ب من ھذا القانون7-147المبینة في ھذه المادة، قد قننت في المادة  1993م لسنة .من ق 144لمادة ا 



 

28 

 

  م الثانيـالقس

  ت تأمین السیاراتارسم الطابع المتدرج على شھاد 

  م الفرعي األولـالقس 

  ةال التطبیق والتعریفجم –ء الوعا 

  (1) .على شھادات تأمین السیارات جردتمیحصل لفائدة میزانیة الدولة رسم طابع  :  8-  147المادة  

على شھادات تأمین السیارات السیاحیة مھما یكون نوعھا ه أعال   8-  147یفرض دفع الرسم المنصوص علیھ في المادة  :9 -  147المادة 
  . المحرك ذاتالعمومیة والدراجات  األشغالت یاالفالحیة المتنقلة وآل غیرة واآللیاتاحنات الصوالشاحنات، والش

یسدد حق الطابع المتدرج بوضع طابع جبائي من قبل شركات التأمین یعادل المبلغ الوارد في شھادة التأمین قبل تسلیمھا إلى  :  10-  147المادة 
   (2).دفوع في ھذا الصددالمؤمن لھ والتي یسجل فیھا المبلغ الم

  . غیر أنھ ال یطلب دفع رسم الطابع ھذا عندما یكون عقد التأمین موضوع إیقاف أو عدة إیقافات ال تتجاوز مدتھا المجمعة شھرین 

  .یتم شراء الطوابع الجبائیة لدى قابض الضرائب المختلفة 

  

  (3) :األقساط تبعا للجدول أدناهمبلغ  حسب درجتتسعیرة رسم الطابع الم دتحد :  11-  147المادة 

  . ھأو تساویدج  2500ن عمبلغھا قل یبالنسبة ألقساط التأمینات التي  دج 300 - 

  .أو یساویھ ج.د 10.000 یقل عندج و  2500 مبلغھا فوقیبالنسبة ألقساط التأمینات التي  % 5 - 

  .أو یساویھ. ج.د 50.000 ل عن یقدج و  10.000مبلغھا  فوقیالتي  التأمیناتبالنسبة ألقساط  % 3 - 

  .ج.د 50.000 مبلغھا فوقیالتي  التأمیناتبالنسبة ألقساط  % 2-   

  . العمومیة األشغالحصنة بخاریة والشاحنات وآلیات أ) 10(عشرة  سیارات السیاحیة التي تفوقعلى ال ℅100بزیادة الجدول  یطبق نفس

  (4) .ةملغا: 12-147دة الما 

  (5) .ملغاة: مكرر 12-147المادة 

  انيثم الفرعي الـالقس 

  اإلعفاءات

  (6).عالهأ  8- 147ي المادة ف إلیھاالمشار جة المتدر عحقوق الطاب دفعمن الجماعات اإلقلیمیة و لةتعفى الدو:  -113 47المادة  

  الباب الحادي عشر

  العقود المؤشر علیھا بما یفید الطابع المستحق أو الخاضعة 

  لتأشیرة بما یفید الطابع المستحقلتأشیرة خاصة تحل محل ا

  م األولـالقس

  العقود المؤشر علیھا بما یفید الطابع المستحق غیر 

  العقود المتعلقة بالمساعدة القضائیة

ع بموجب التشری إلیھاعنھا المطالبة المشار  جالتي تنت األخرى دیؤشر بما یفید الطابع المستحق على العریضة والحكم والعقو :   148المادة 
  . الجاري بھ العمل فیما یخص المعتوھین

أشخاص معنویین عمومیین،  إلىملكیتھ  دعلى طبیعتھا ابتداء من الخشب الذي تعو واألشجارالمتعلقة بقطع الخشب د العقو إن :  149المادة  
  . لجھات القضائیة المختصةفي حالة المتابعات أمام ا إالیؤشر علیھا بما یفید الطابع المستحق وال یترتب عنھا تحصیل الرسوم 

العبارات المذكورة في صحیفة السوابق القضائیة بما  حوقرارات اإلجراء المنصوص علیھ لتصحی واألحكام دیؤشر علي العقو :   150المادة 
 (7) .یفید الطابع المستحق

في  إلیھاعاوى المسؤولیة المدنیة المشار دلطابع بواقع فع المبالغ المستحقة للخزینة فیما یخص رسوم ادتعفى البلدیات مؤقتا من  :   151المادة 
المتضمن القانون البلدي    1967ینایر سنة    18الموافق   1386شوال عام  7المؤرخ في  24-  67رقم األمرمن    180إلى   171من دالموا

یر غقالیمھا من قبل زمرة أو جماعات مسلحة أو المرتكبة باستعمال القوة في أ حالناتجة عن الجرائم والجن واألضرارفیما یخص الخسائر 
                                                           

(1)
  . 1985م لسنة .من ق 143محدثة  بموجب المادة : 13- 147إلى  8- 147المادة  
  . 2015لسنة . م.من ق 28و 1986م لسنة .من ق 84معدلة بموجب المادتین : 10- 147المادة  (2)
  .                2006ت  لسنة  .م.ق 5و  2006م لسنة .من ق 22و 1993لسنة .م.من ق 58معدلة بموجب المواد : 11- 147المادة  (3)
(4)
  .2006م لسنة .من ق 23و ملغاة بموجب المادة  1996م لسنة .من ق 68و  1993م لسنة .من ق 59معدلة بموجب المادتان : 12- 147المادة  
(5)
  .2006م لسنة . من ق 23وملغاة بموجب المادة  1988م لسنة .من ف 80محدثة بموجب المادة : مكرر 12- 147ادة الم 
(6)
  1991م لسنة .من ق 50معدلة بموجب المادة :  13- 147المادة  
(7)
 .1986م لسنة .من ق 85معدلة بموجب المادة : 150المادة  
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 إلثباتوالسندات المقدمة من قبلھا  دتسجیلھا والعقو إلیھا دالتي یعو واألحكامالمقدمة بناء على طلب البلدیات  اإلجراءاتوان أوراق . مسلحة
ما تصیر القرارات القضائیة  دبمجر األداءجبة فعھا وادالرسوم التي أجل  حوتصب. یؤشر علیھا بما یفید الطابع المستحق ،حقوقھا وصفاتھا

   1386شوال عام  7المؤرخ في   24-  67رقم األمرأعاله من إلیھا المشار  لألحكامطبقا  االقتضاء البلدیات التي تقوم بالتسدید عند إزاءنھائیة 
  .   1967ینایر سنة   18الموافق

  . لیھا بما یفید الطابع المستحقع یؤشر حمادة المخالفات والجن فيوالقرارات الصادرة  األحكام إن -1  :152ة الماد 

  . واألمر كذلك بالنسبة لقرارات المحاكم الجنائیة في حالة وجود طرف مدني 

یر أن نفس الرسوم یحصلھا قابضو غوقرارات الجھات القضائیة القمعیة، من قبل مفتشي التسجیل  باألحكامتحصل رسوم الطابع الخاصة  -  2
لیھ بموجب قانون علرسم األدنى المنصوص ا الرسم الثابت للتسجیل أو إالوالقرارات المعنیة  األحكاملى عندما ال یترتب عائب المختلفة الضر

  . التسجیل

  م الثانيـالقس 

  العقود الخاضعة لتأشیرة خاصة تحل محل التأشیرة 
  لقضائیةدة اعبالمسا بما یفید الطابع المستحق بما فیھا العقود المتعلقة 

أدناه، تعوض بتأشیرة  155و   154اإلجراء الخاص بالتأشیرة بما یفید الطابع المستحق فیما یخص العقود المعددة في المادتین إن:   153المادة  
  . مؤرخة وموقعة من قبل مفتش التسجیل المختص

  . ھذه الرسوم بالحروف وتتضمن ھذه التأشیرة تفاصیل الرسوم الواجبة األداء فیما بعد باألرقام ومجموع 

التسجیل بموجب النصوص الساریة المفعول  إلجراءلیھا بالنسبة عید المنصوص عویجب أن تقدم القرارات الخاضعة لھذه التأشیرة في الموا 
  . لیھا بموجب النصوص المذكورةعوتحت طائلة العقوبات المنصوص 

لى طلب عالعقود المحررة بناء   254و   152اة أحكام المادتینعمع مرا  153 ادةلیھا في المعتخضع كذلك للتأشیرة المنصوص  :  154المادة 
وان اآلخرون التابعون للنظام العمومي وكذلك حراس الغابات عورجال الدرك واأل التنفیذوان عالنیابة العامة لدى المحاكم وكذلك قرارات أ

والمخالفات للتنظیم العام المطبق فیما یخص  حھا متابعة وقمع الجنعیكون موضولتي ح اامة جمیع القرارات المتعلقة بالمخالفات والجنعوبصفة 
  . لیھم بالمصاریفعمتابعة تحصیل الرسوم من األطراف المحكوم  باستثناءوالضرائب وذلك  الشرطة

دة عطابع وذلك فیما یخص المسادة القضائیة مؤقتا، من دفع المبالغ المستحقة للخزینة من رسم العیعفى المستفید من المسا :  155المادة 
  . لیھ بموجب القانونعفاء المنصوص عدا حالة اإلعالقضائیة وما 

یر أن األحكام غ .الهعأ  153لیھا في المادةعالتأشیرة المنصوص  إلىدة، على طلب المستفید من المساعوتخضع أوراق اإلجراء المحررة بناء  
  . حقلیھا بما یفید الطابع المستعوالقرارات یؤشر 

  : لى عویؤشر كذلك بما یفید الطابع المستحق  

  ؛دة القضائیة إلثبات حقوقھ وصفاتھعاألوراق والسندات التي یقدمھا المستفید من المسا -1 

-   66من األمر رقم    4و   2القضائیة والسیما أحكام المادتین دة علیھا بموجب التشریع المطبق في مادة المساعالمنصوص  التنفیذقرارات  -2
  . والنصوص الالحقة بھ   1966یونیو سنة   8فيالمؤرخ    158

المستحقة وإذا كانت األوراق والسندات التي یقدمھا المستفید من المساعدة القضائیة إلثبات حقوقھ وصفاتھ، مخالفة لقوانین الطابع، فإن المبالغ  
  . يئبھذا الصدد تكون واجبة األداء فورا بعد الحكم النھا

من المساعدة  االستفادةالقرار المتضمن  خالخاصة التي تحل محلھا، تاریأن یذكر في التأشیرة بما تفید الطابع المستحق أو في التأشیرة  و یجب 
دمت القضائیة، وال یكون لھذه التأشیرة أي أثر إال على األوراق والسندات التي یقدمھا المستفید من المساعدة القضائیة وعلى القضیة التي ق

  . اللھاخ

 الباب الحادي عشر مكرر 

  حق الطابع المطبق على السجل التجاري

إذا كان التعدیل ناتجا عن قرار أو عقد متخذ . دج یطبق حین فتح السجل التجاري أو یلیھ   4.000یؤسس رسم الطابع بـ:  مكرر   155المادة 
  . من طرف سلطة إداریة مختصة فإنھ معفى من رسم الطابع ھذا

  : یأتي كما الحق ھذا صلحا ویوزع

 . % 70…………………..........………………الدولة  میزانیة   -

  .% 30.....والصناعة وغرف التجارة والصناعة للتجارة الجزائریة الغرفة -

  (*). بالتجارة من الوزیر المكلف بقرار والصناعة التجارة وغرف للتجارة والصناعة الجزائریة الغرفة بین التوزیع یحدد

                                                           

(*)  
  .2009من ق م ت لسنة  14ومعدلة بموجب المادة  1993م لسنة .من ق 60محدثة بموجب المادة : مكرر 155لمادة ا
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  الثاني عشرالباب 

  اإلعفـاءات

 االستئنافتعفى الوثائق المتعلقة بحوادث العمل من إجراءات الطابع وتستثني من ذلك محاضر المصالحة واألحكام وقرارات  :  156المادة
لتأسیس ھذا  مري، جزءا من رأس المال الالزمعللمصاب المستفید من ریع  حالتي تمن االجتماعیةوقرارات الغرفة  االستئنافوالتنازل من 

  . وتخضع ھذه الوثائق المعفیة ھكذا، إلجراء التأشیرة بما تفید الطابع. الریع وإیداع المستندات

  .وتعفى من الطابع نسخة محضر التحقیق الذي یمكن لألطراف أن یتسلموه 

الممنوحة لضحایا حوادث العمل أو لذوي النات على جمیع الوثائق التي تثبت الزیادات أو اإلعوتطبق أحكام المقطع األول من ھذه المادة  
  . حقوقھم

وض من قبل الوالیات والبلدیات أو نقابات البلدیات والمؤسسات العمومیة التابعة عالتي تتم بصفة ودیة ولقاء  االكتساباتإن  :  157المادة
مخصصة للتعلیم  االكتساباتدما تكون ھذه عنالخزینة فیما یخص رسوم الطابع،  حنھا أي تحصیل لصالعللوالیات أو البلدیات، ال یترتب 

ندما تعلن السلطات المختصة بموجب عوتطبق ھذه التدابیر . وكذلك ألشغال، التعمیر والبناء االجتماعیةدة أو حفظ الصحة عالعمومي أو المسا
دون االلتجاء إلى القیام  االكتساباتذه للمنفعة العمومیة لھ االستعجالن حالة عقرار تنظیمي مطابق للقانون والتنظیمات الساریة المفعول، 

  . بإجراءات التحقیق

  : ھا على طلب النیابة العامة والتي یكون موضوعتعفى من إجراءات الطابع وثائق اإلجراءات التي تتم بناء  :  158المادة 

  المعوزین،  األشخاصھم لى سجالت الحالة المدنیة بالنسبة للوثائق التي تعفاالت والقیام بالتعدیالت غإصالح اإل -  1

  .ت أو أحرقت بسبب حوادث الحرب وتعویض السجالت التي لم تمسكعتعویض سجالت الحالة المدنیة التي ضا -  2

  . یؤشر على األحكام التي تطلبھا النیابة العامة والتي لھا نفس الموضوع، بما یفید الطابع المجاني

  (*). ملغاة :  159المادة 

من الطابع، جمیع الوثائق المتعلقة باإلجراءات المقدمة بطلب من النیابة العامة والتي یكون موضوعھا إما إعادة تأسیس تعفى  :  160المادة 
لى إثر حوادث الحرب، وإما تجدید أو تكمیل عقود الحالة المدنیة التي تتعلق بالفترة المنصرمة عسجالت الحالة المدنیة المتلفة أو التي ضاعت 

  . ال العدوانیةمنذ بدایة األعم

  .ویؤشر على األحكام الصادرة في شأن ھذه اإلجراءات بما یفید الطابع المجاني 

  . ت أو أتلفتعوتعفى من الطابع السجالت المخصصة لتعویض السجالت التي ضا 

ت نسخھا األصلیة أو ضاعت على تعفى من الطابع الشھادات الرسمیة التي یمكنھا أن تعوض جمیع عقود الحالة المدنیة التي أتلف :  161المادة
  . إثر كارثة أو حوادث حرب، إلى غایة أن تتم إعادة تأسیس السجالت أو ردھا

تعفى من الطابع الوثائق المتضمنة اإلجراءات المقدمة فیما یخص التصریح القضائي بالوفاة وكذلك القرارات والمستخرجات :   162المادة 
  . سمیة المسلمة عنھاوالنسخ والصور التنفیذیة والصور الر

  . تحرر على ورق غیر مدموغ مستخرجات الشھادات أو القرارات القضائیة المتعلقة بتأسیس الحالة المدنیة :  163المادة 

م عائلي عندما ال یكون لدیھ اسمتعفى من الطابع، الوثائق القضائیة المتعلقة باإلجراءات التي تسمح للمواطنین بالحصول على :   164المادة 
  . اسم

  . المعنیین على ورق غیر مدموغ إلىواألمر كذلك بالنسبة لمستخرجات الحالة المدنیة فإنھا تسلم مجانا  

تعفى من الطابع ومن جمیع اإلجراءات الجبائیة، النسخة األصلیة من العقود والعرائض والمحاضر التي یحررھا في نسختین  :  165المادة 
  . ممثلھ إلىالطرف أو  إلىت الضبط ویسلمونھا أعوان التنفیذ التابعون لكتابا

  . تعفى من الطابع، مختلف وثائق اإلجراءات المتعلقة بإعادة تأسیس الوثائق والمحفوظات المتلفة على إثر حوادث الحرب :  166المادة

تأسیسھا إثر كارثة  إعادةثائق التي ینبغي ، فإن جمیع الو  160بصرف النظر عن الوثائق واألحكام والسجالت المذكورة في المادة:  167المادة  
جراء التي یكون ھدفھا إعادة التأسیس، تعفى من الطابع، إال إذا لم تسدد الرسوم المطبقة على الوثیقة شكلیات اإلحرب وكذلك جمیع  حوادثأو 

وال . لتحل محل سجالت الحالة المدنیة وتعفى من الطابع، الصور الرسمیة لألحكام المخصصة. األصلیة فیما یخص الوثائق المعاد تأسیسھا
  . یمكن أن یطالب بأي غرامة طابع فیما یخص المستندات المقدمة

  . وال تطبق األحكام السابقة على الوثائق المتلفة على إثر كارثة والتي ھي في حوزة موظف عمومي ضمن نطاق مھامھ أو بمناسبة ممارستھا 

  : تعفى من الطابع :  168المادة  

  لوثائق المقدمة أمام الجھات القضائیة المختصة باستثناء الوثائق الخاضعة للطابع من طبیعتھا، ا)  1

                                                           

(*)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة : 159المادة   
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. المتضمن قانون األسرة  1984یونیو   09المؤرخ في  11-84دادھا في إطار القانون رقم عالسجالت المخصصة لتحریر العقود التي تم إ)  2
(1)  

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

    (3) .ملغاة:   171المادة
لى الھیئات واألشخاص المعنیین بتطبیق التشریع عمن ھذا القانون،    274و   272و   271و   270و   269تطبق أحكام المواد :  172المادة

  . األشخاص المسنین لحالمتخذ لصا االجتماعي
  . العائلیة حلى التشریع الخاص بالمنع ،من ھذا القانون   272و   271و   270و   269تطبق أحكام المواد :  173المادة 

  . الخاصة المقدمة لألشخاص المسنین، یكون مجانا وبدون مصاریف حات التي موضعھا المنعإن اإلجراء المتعلق بالنزا :  174المادة 

  . وتسلم الوثائق المتعلقة بھذا اإلجراء مجانا وتعفى من رسوم الطابع 

  (4). ملغاة :  175المادة 

  . یة للعملعات الجماعیة وباإلجراءات تسویة النزعالجما باالتفاقیاتتعفى من الطابع العقود المتعلقة :  176 المادة 

سفر وتذاكر التعفى من رسوم وإجراء الطابع، التوظیفات والتعھدات والتسجیالت واإلجازات والشھادات والخراطیش وجوازات :   177المادة 
ملھم في عن سلفة والتوریدات واألوراق األخرى أو المحررات التي تخص أفراد الجیش من أجل أداء عونة واإلیواء واإلیصاالت التنقل والمؤ

  . البر وفي البحر وفي الجو

  . إن جمعیات ومنظمات الطلبة والشباب المعترف بمنفعتھا العمومیة، مماثلة للشركات التعاضدیة فیما یخص الطابع :  178المادة 

   (5).ملغاة :  179المادة 

إن الشركات أو صنادیق التأمین التعاوني الفالحي، تعفى من جمیع رسوم الطابع باستثناء رسم الطابع على اإلیصاالت  :  180المادة 
  . أعاله   100المنصوص علیھ في المادة 

 -   61في مجال التأمینات وإعادة التأمینات المقننة ضمن المادة غیر أن رسوم الطابع على اتساع العقود واالتفاقیات ووثائق التأمین وملحقاتھا  
  (6) .ل المؤمنین تبقى واجبة األداءھلى كاعمكرر من قانون الطابع والواقعة    11-أوال 

  . االسمیةتعفى من الطابع شھادة الملكیة المتعلقة بنظام السندات  :  181المادة 

  . ندما یمثل ثمن السفر الثمن األدنى المطبقعلى متن السفن التي تستأجرھا الدولة عي، تذاكر السفر تعفى من رسوم الطابع الحجم :  182المادة

  . ن طریق قرار من وزیر المالیةعند الحاجة، عویمكن تحدید كیفیات تطبیق ھذه المادة،  

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

فاء أو على األوراق والدفاتر وسجالت األجور والمتعلقة بإثبات دفع أجور العمال الفالحین والتي تقضى بإعإن العبارات المسجلة  :  184المادة
  . الهعأ   100المادة لیھ في على اإلیصاالت والمنصوص عنھا رسم الطابع المترتب عیترتب  ال تثبیت دفع مبالغ،

ندما یتعلق األمر بتأمینات في حالة وفاة أو حوادث، عیرھا من الوثائق المسلمة غلشھادات والعقود الرسمیة وتعفى من الطابع ا :  185المادة 
  . یةعن أشغال فالحیة وصناعناتجة 

  : رسوم وإجراءات الطابع تعفى من :   186المادة 

  ، واالحتیاطالسجالت والدفاتر التي یستعملھا الصندوق الوطني للتوفیر )  1

  طاؤھا لحاملي الدفاتر، عالتي یجب إ یضاتالتفو )2

  ... خند البیع في بعض الحاالت مثل شھادات الملكیة ودباجیة محضر الجرد، العالوثائق األخرى التي یجب تقدیمھا )  3

  ، واالحتیاطت والمحررات والوثائق من كل نوع الالزمة لمصلحة الصندوق الوطني للتوفیر عاالمطبو)  4

یملكھا  التيللقیام بتسدید أو نقل أو تجدید الدفاتر  واالحتیاطیة والعقود الرسمیة التي یتطلبھا الصندوق الوطني للتوفیر الملك شھادات)  5
  یابھم، غأشخاص متوفین أو معلن من 

  ، االحتیاطو الوثائق والعقود والدفاتر التي یوقعھا الصندوق الوطني للتوفیر)  6

                                                           

 
(1)

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

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

  . تعفى من إجراءات الطابع الشھادات والعقود الرسمیة وغیرھا من الوثائق المتعلقة فقط بھیئات عمومیة للتقاعد :  188المادة 

لوثائق المتعلقة فقط بتصفیة ودفع المعاشات التي سددتھا الدولة كتكملة للریوع الشھادات والعقود الرسمیة وغیرھا من ام الطابع ون رسوتعفى م 
  . العمریة المقدمة لعمال اإلدارات العمومیة من قبل الھیئات العمومیة للتقاعد

  . لتقاعدوتعفى كذلك من الطابع اإلیصاالت المسلمة لتسدید رؤوس األموال المخصصة ودفع المتأخر من الریوع العمریة ومعاشات ا 

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

  بطاقات التعریف المھنیة التي تسلمھا إدارة البرید، )  1

  یة إلى بعض الموظفین اإلداریین أو القضائیین ومھما كانت المصلحة التي ینتمون إلیھا، عبطاقات التعریف التي تسلمھا السلطات الشر)  2

  لى الخصوص إلى ضباط البحر والجو، عبطاقة التعریف المسلمة إلى أفراد الجیش الوطني و)  3

من تخفیض في أسعار التذاكر بالسكك  باالستفادةللمعطوبین  حیرھا من اإلدارات المؤھلة لتسمغبطاقة التعریف التي تسلمھا الوالیات و)  4
  الحدیدیة، 

  . ألصحاب معاشات الدولة بقبض معاشھم دون تقدیم شھادة الحیاة حمجالس الشعبیة البلدیة لتسمبطاقات التعریف التي یسلمھا رؤساء ال)  5

  . یسلمھا األطباء التيتعفى من رسوم وإجراءات الطابع، الشھادات المرضیة  :  190المادة 

  . تعفى الصكوك من الطابع :  191المادة 

الصك والتي تخص تعیین محل الدفع سواء لدى البنك المركزي الجزائري أو لدى بنك لى عند تقدیم صك للتحصیل، فإن اإلضافة الموجودة عو 
  . نھا أي رسم طابععخر لھ حساب بالبنك المركزي الجزائري، ال یترتب آ

  . ن طریق الصكوكعوتعفى من الطابع، الشھادات المتعلقة بشروط تسییر الحسابات التي یمكن التصرف فیھا  

  . الطابع، شھادات المنشأة بالنسبة للبضائع الجزائریة المعدة للتصدیر تعفى من :  192المادة 

داد وإنجاز مشاریع تھیئة البلدیات عتعفى من جمیع رسوم الطابع، العقود والوثائق والمحررات واإلجراءات التي تخص إ :  193المادة 
  . المنكوبة

طبقا لألصل من قبل الطالب والمرفقة بالعرائض التي یقدمھا إما الخواص أو  تعد غیر خاضعة لحق الطابع النسخ المصادق علیھا :  194المادة
جمادى األولى عام  10المؤرخ في 11-05اإلدارة تطبیقا لألحكام المتعلقة بالتنظیم القضائي والمنصوص علیھا بموجب  القانون العضوي رقم 

یتبع أمام المجالس القضائیة التي تبت في القضایا اإلداریة،  والتي تخص اإلجراء الذي یجب أن 2005یولیو سنة   17الموافق  1426
  (*).  والمخصصة لكي تبلغ إلى األطراف المعنیة

إن الطعن لدى المجلس األعلى ضد قرارات المجالس القضائیة التي تفصل في القضایا اإلداریة، یمكن أن یتم من دون مصاریف  :  195المادة 
  : فیما یخص

  االنتخابات، )  1

المخالفات للقوانین واألنظمة التي ترتكب على الطرقات الكبرى وغیرھا من المخالفات التي یرجع قمعھا إلى المجالس القضائیة التي تفصل  ) 2
  . في القضایا اإلداریة وكذلك التي ترتكب على الطرق الریفیة

، ویمكن أن تعطى ھذه االجتماعیةحاكم التي تفصل في القضایا یر مدموغ بالنسبة للتمثیل أمام المغلى ورق عتحرر التفویضات  :  196المادة 
  . التفویضات في أسفل النسخة األصلیة أو نسخة التكلیف بالحضور

  . یر مدموغ، التقاریر والمحاضر ووثائق اإلجراء واألحكام والوثائق الالزمة لتنفیذھاغلى ورق عوتحرر أیضا  

  . لىعأو أمام المجلس األ لى القضایا المستأنفةعوتطبق ھذه األحكام  

وجمیع المحررات األخرى أو المستندات التي تحل محلھا، وتذاكر األمتعة التي تسلمھا إلى  تذاكر النقلتعفى من كل رسم طابع،  :  197المادة 
ل محلھا والتي تسلمھا إلى فظات اإلرسال أو المستندات األخرى التي تحاالمسافرین الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة، واإلیصاالت وح

ت اإلرسال أو المستندات األخرى ظایرة، واإلیصاالت وحافغة كبیرة أو صعالذي یتم بسرللنقل  المرسلین نفس الشركة الوطنیة للنقل بالنسبة
اكر النقل في حاالت یة وبطرود الجرائد، واإلیصاالت أو تذعالتي تحل محلھا وكذلك المخالصات المتعلقة بنقل الطرود والمسماة طرود زرا

  . اإلرسال مقابل الدفع أو النقل الصوري أو الحقیقي للمبالغ والقیم

  : تعفى من إجراءات الطابع  :  198المادة 

  الوثائق والمستندات المتعلقة بالتنبیھات والحجوز والبیوع التي تتم قصد تحصیل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، )  1

                                                           

(*)
  .2015لسنة . م.من ق 29معدلة بموجب المادة  194المادة  
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یصاالت المسلمة إلى محصلي األموال العمومیة وقابضي الضرائب المختلفة والمخالصات واإلیصاالت التي یمكن المخالصات أو اإل)  2
  لى العقود، علمختلفة وتسلم القابضي الضرائب المختلفة أن یسلموھا إلى المكلفین والتي تخص الضرائب 

  . ائیة المختصة في شأن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةالجب حمختلف أنواع المطالبات التي یقدمھا المكلفون إلى المصال)  3

تعفى من رسم الطابع الخاص بالمخالصات، المخالصات أو اإلیصاالت التي یسلمھا قابضو الضرائب المختلفة والمحاسبون  : 199 المادة 
  . الجبائیة اإلدارةالبلدیات التي تحصل بواسطة جداول تعدھا  أوة دفع رسوم الوالیات نالعمومیون قصد معای

المتعلقة بعملیات البناء العقاري وكذلك العقود التي تثبت القروض و لطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات اتعفى من رسم :   200المادة 
  . التسبیقات التي تتمتع بضمان من الدولة وبزیادات في الفوائد

التي تتمتع بضمان من الدولة وبزیادات في  باإلقتراضاتالمستندات والمحررات المتعلقة تعفى من رسم الطابع مختلف العقود و :  201المادة 
  .الفوائد

لدولة لتخصیص اتعفى من كل رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالعملیات التي یقوم بھا صندوق  :  202المادة 
  .السكن

من قانون اإلجراءات المدنیة في شأن تسجیل  293صریح عن االستئناف المشار إلیھ في المادة یسلم اإلیصال الخاص بالت :  203المادة 
  . التزویر إلى المصرح بدون مصاریف

  

   (1).ملغاة :  204المادة 

ة والوالیات تعفى من رسم الطابع الحجمي، المذكرات والفاتورات وحسابات الدیون التي یجب أن تدفع ثمنھا الخزینة العمومی :  205لمادةا
  .ياإلداروالبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

التي  باألضراریرھا من الوثائق المتعلقة غو واإلیصاالتوالعقود  واألحكامالمخططات و المحاضر والشھادات والتبلیغات  إن : 206 المادة
  .الطابع إجراءمومیة، تعفى من على اثر تنفیذ أشغال عبالملكیة الخاصة  ألحقت

  . ا یخص االنتخاباتمفی اتالنتخابباتعفى من الطابع، الوثائق والقرارات والسجالت المتعلقة  :  207المادة 

  . فان الطعن یعفى من الرسم اتباالنتخاب جھة قضائیة مختصة ضد كل القرارات المتعلقة أماموفي حالة الطعن  

  (2) .ملغاة :  208المادة 
  .شھادة المیالد إعدادرسم الطابع، النسخة الرسمیة من وثیقة التبلیغ التي تسبق والدة الطفل والمسلمة قصد تعفى من  :  209المادة 
  : الطابع وإجراءتعفى من رسم  :  210المادة 

  . دةعدین من المساالمستفی األطفالیرھا من العقود التي تتعلق فقط بخدمة غو المخالصاتوالعقود التي تفید  واألحكامات غالشھادات والتبلی)  1
  : لى الخصوص عالعقود التي تھمھم و)  2
  قد الترشید، ع - 
   ؛يلیھا المجلس العائلعحسابات الوصایة التي یوافق  - 
  ؛ة والمعاشاتعالوثائق والمحضر وبیان المحاسبات الخاصة ألشھر الرضا - 

  .عادةالمتشردین وملوا معاملة سیئة أو عالعرائض المتعلقة بحمایة األطفال الذین )  3
  (3) .ملغاة :  211المادة 
كل كان و في فائدة المصلحة شمل ذا نفع عام والتي تتم تحت أي عأموال تملكھا ھیئة تواصل ملیة نقل الكل أو البعض من ع إن : 212المادة  

  .العامة، تعفى من رسوم الطابع بمنفعتھاالعامة أو لحسن تسییر لصالح مؤسسة معترف 
أن تبقى األموال المعنیة مخصصة لنفس الغرض والثاني ھو أن یتم نقلھا لصالح  األولمن ھذا التدبیر مرتبطة بشرطین  فادةاالستوتكون 

  . المنفعة العامة أو ألحسن تسییر
  . كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب نص الحق ،عند الحاجة ،وستوضح 
صیادلة والبیطریون وغیرھم من رجال الو األسنانوجراحو  األطباء ،اإلداراتبھ لدى یعفي من رسم الطابع، التسجیل الذي یقوم  :  213المادة 

  . وإجازاتھمھاداتھم شالسلك الطبي فیما یخص 
  . الطابع، النسخ الرسمیة التي تسلمھا كتابة ضبط المحاكم التي تفصل في القضایا المدنیة واالجتماعیةرسم تعفى من  :  214المادة 
یرھا من الوثائق التي حررت بشأن نزع الملكیة من أجل المنفعة غات والعقود وغالمخططات والمحاضر والشھادات والتبلی إن :  215المادة 

  . الطابع إجراءالعمومیة، تعفى من 
ددة في ھذه المح اآلجالند ما یبرھن، ضمن عبالمنفعة العمومیة،  حالودیة التي تمت قبل التصری االكتساباتى علوتسترجع الرسوم التي قبضت 

وال یمكن أن یطبق  .لعمومیة أو في القرار الخاص بقابلیة التنازلابالمنفعة  حفي ھذا التصری إلیھامشار اللى أن العقارات المكتسبة عالمادة، 
 حالتصری خمن تاری ابتداءفي أجل أربعة سنوات  االسترجاعویتم  .بمنفعتھا العامة اعترفبالنسبة لجزء من العقارات التي  إالاسترجاع الرسوم 

  . القانونیة المتعلقة بانقطاع التقادم األحكاماة عبالمنفعة العمومیة مع مرا

                                                           

(1)
  . 1985م لسنة .من ق 138ملغاة بموجب المادة : 204المادة  
   .1985م لسنة .من ق 138ملغاة بموجب المادة : 208 ةالماد (2)

(3)
  .1985م لسنة .من ق 138ملغاة بموجب المادة  :211المادة  
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   (1).ملغاة :  216المادة 
تعفى من جمیع رسوم الطابع، مختلف الوثائق والمستندات والمحررات المتعلقة بتحدید أصحاب الحقوق في تعویضات نزع  :  217المادة 

  . العمومیة الملكیة من أجل المنفعة
ن الدفع، عتصریحات التوقف : تي تعدادھا الطابع، الوثائق المحررة في شأن اإلفالسات والتصفیات القضائیة اآل إجراءتعفى من :   218المادة 

 بإیداعثائق الخاصة اء الدائنین، الوعأو باستد باإلفالس حالنات والشھادات الخاصة بالنشر والمتعلقة بالتصریع، اإلالموازناتالموازنات، تقدیم 
محاضر المجالس والمالحظات ومداوالت الدائنین، جداول الدیون المفترضة، وثائق التحصیالت،   رود والمعامالت والوثائق األخرى،الج

حقق من الت جداول التوزیع، محاضرأوامر وقرارات ھذا القاضي ، تقاریر وحسابات وكالء التفلیسة،  ،قاضي التفلیسة إلىالعرائض الموجھة 
  . أو تأجیل میعاد الوفاء حالدیون والتأكد منھا، الصل

  . أعاله 100علیھ في المادة التوزیع التي یسلمھا الدائنون، تبقى خاضعة لرسم الطابع المنصوص  إیصاالتیر أن غ 
األحكام المتعلقة بعقود  جاتومستخریر مدموغ، اإلیصاالت التي یسلمھا مفتش التسجیل إلى كتاب الضبط غلى ورق عتحرر  :  219لمادةا 

  . لنیةعالمزایدة الخاصة باإلدارات والمبرمة في جلسة 
-  63ونتائجھا المشار إلیھا في المادة  اإلخطاراتیر مدموغ السجل الذي یثبت إرسال غلى ورق عیمسك كتاب الضبط المحكمة  :  220المادة  

  . الهعأ   6
جز عمن ھذا القانون، معطوبو الحرب أصحاب معاش    145من المادة -لیھ في الفقرة أوال عیعفى من دفع الرسم المنصوص  :  221المادة 

  .℅   60بمعدل یساوي أو یفوق
أوصیائھم بسبب  ن والدیھم أوعزلوا عتعفى من الطابع، جمیع العقود التي حررت بالجزائر والتي ترمي إلى حمایة القصر الذین  :  222المادة 

  .ن ھذه العقودعالرسمیة التي تسلم  خسحوادث الحرب وكذا الن
  .تتعلق بأضرار الحرب التيتعفى من الطابع، العقود واألحكام والمستندات والمحررات :   223المادة 
   (2).ملغاة :  224المادة 
  .العدوانیة  األعمالخالل مدة  یرھا والتي كتبھا الجنودغتعفى من رسم الطابع الحجمي، الوصایا والوصایا المكتوبة بخط الید أو :   225المادة 
یر منقولة بین غلم تتضمن نقل أموال منقولة أو  إذاوحل جمعیات البناء  إنشاء إلىالطابع، العقود الضروریة  رسم تعفى من:   226المادة  

  . الشركاء أو أشخاص آخرین
   .وتعفى من رسم الطابع ، التفویضات التي تعطى قصد التمثیل في الجمعیات العامة 
  (3).ملغاة :  227المادة 

 )3(.ملغاة :228المادة 

قود الموافقة والنشر ومداوالت عیة والعقود الرسمیة ونتعفى من التأشیرة التي تفید الطابع، مستخرجات سجالت الحالة المد :229 لمادةا 
سب القرابة أو المصاھرة أو السن والشھادات المثبتة ب واإلعفاءاتمن الخدمة الوطنیة  یحوشھادات التسر االقتضاءند عالمجلس العائلي والتبلیغ 
  . تسییر زواج الفقراء إلىوالقرارات التي تھدف  واألحكام واألوامرللزواج ووثائق اإلجراء 

شھادة  لىعالبلدي أو محافظ الشرطة بناء الشعبي ویستفید من أحكام ھذه المادة، األشخاص الذین لھم شھادة تثبت فقرھم یسلمھا رئیس المجلس  
 . یر خاضعین ألي ضریبةغمن قابض الضرائب المختلفة لبلدیتھم تثبت أنھم 

كما تعفى من إجراء الطابع  .الهعأ   229تعفى من رسوم الطابع، ترخیصات والد القصر الذین أثبت فقرھم وفقا ألحكام المادة :  230المادة  
ة في ھذه المجالس في حالة فقر القصر وكذلك ذختلى المداوالت المعوالتصدیق  وتأسیس المجالس العائلیة اءعكل من العقود الضروریة الستد

  . القرارات التي یقبل بموجبھا التصدیق أو رفضھومحاضر المداولة 
  . لى العقود واألحكام الضروریة لتنظیم وصایة األوالد المعوزین وحراستھمع اإلعفاءاتوتطبق ھذه  
  . محجورین یماثلون القصر المعوزین في نفس الحاالتن األشخاص الذین یطلب حجرھم والإو 
  . الفقراء إلىالتي قدمت  باإلسعافاتالمتعلقة  اإلیصاالتتعفى من رسم الطابع وإجرائھ،  : 231 المادة 
  . وتكون الشھادات المثبتة للفقراء أیضا معفاة من ذلك الرسم 
لمعوزین والمعترف بعدم قدرتھم ملى تسدید المبلغ، تعفى من رسم الطابع ضمن األشخاص، ا إلىجوازات السفر التي تسلم  إن : 232 المادة 

  . الشروط التي ستحدد بموجب نص قانوني یتخذ بمبادرة مشتركة من السلطات المختصة
  . تعفى الدفاتر التجاریة من رسم الطابع :  233المادة 
  .الطابعرسم الجمارك، تعفى من  إلىا ھئع والتي یجب تقدیمقوائم حمولة السفن والتصریحات الخاصة بالبضا إن :  234المادة 

   (4).ملغاة :  235المادة

  . یرھا من الوثائق الخاصة برجال البحرغالتوثیق و دقوعالحالة المدنیة و عقودتعفى من رسم الطابع،  -أوال  :  236المادة 

  : فتوحة للمعنیینمفاء الطعون العتستفید من نفس اإل - ثانیا  

  . ؤسسة العمومیة لرجال البحرمالمتخذة فیما یخص الرسوم لفائدة ال اإلدارةضد قرارات ) الغرفة اإلداریة(ام المجلس القضائي أم)  1

د للبحارة الجزائریین للتجارة أو الصید البحري أو النزھة أو عضد القرارات الوزاریة المتخذة بشأن معاشات التقا األعلىأمام المجلس )  2

                                                           

  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة : 216المادة  (1)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة : 224 ادة  الم  (2)
(3) 
  .2011م لسنة .من ق 26ملغیتان بموجب المادة : 228و  227 المادتان 
(4)

  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  235المادة   
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  . لى متن السفنعة العامة وان المصلحعأ

   :الطابعجراء إتعفى من  :  237المادة 

  جز ووالدة، عئالتھم في حالة وقوع حوادث ومرض وعاللبحارة و حتعویضات أو معاشات أو من والجات أع حالمتعلقة بمن األوراق) 1

التي  اإلجراءاتامة كل وثائق عنھا، وبصفة علمة والصور التنفیذیة أو الصور المس خأو القرارات وكذلك المستخرجات والنس األحكام)  2
  . الهعلیھا أإالمشار  حتعطي الحق في االستفادة من العالج أو التعویضات أو المعاشات أو المن

  (1) .التابعین لطاقم سفن البحریة التجاریة األفرادالمتخذة والصادرة في شأن التأدیب والعقوبات والتي تخص  واألحكاماإلجراءات  

التكلیفات بالحضور، السندات واألحكام الصادرة في األحوال التأدیبیة والجنائیة الخاصة باألشخاص  الطابعتعفى من رسم  :  238لمادةا 
  . المنتمون إلى مالحة المراكب والمالحة التجاریة

   (2).ملغاة : 239المادة  

  )2( .ملغاة :  240المادة  

المطبقة في مجال التسجیل، لحسم الدیون في تصریحات  األحكاملیھا بموجب عالدائنین المنصوص یعد جرد الدیون وشھادات  :  241المادة
  . یر مدموغغلى ورق عالتركات، 

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

  . لى إثر وقائع حربیة عخالل الحرب أو الورثة  األوالدتعفى من رسوم الطابع وإجراءاتھ العقود الرسمیة المتعلقة بوفاة  : 242المادة  

   (4).ملغاة: 243 المادة 

رھون حیازة المتاجر وجداول التسجیل  یعفى من الطابع، دفتر التسجیالت الذي یمسكھ كاتب الضبط والمتعلق بالبیوع و :  244المادة 
لى إتمام إجراء والتي تبقى عك الوثائق المقدمة للحصول الخاصة بھا وكذل والنسخ والمستخرجاتوالبیانات والشھادات  باإلیداعاتتراف عواال
  . الوثائق صراحة وجھتھا  هنھا شریطة أن یبین في ھذعالتي تسلم  خة لدى كتابة الضبط والنسعمود

ري المھني من كل نوع التي تخص المكتب الجزائ والمحررات، العقود والوثائق باإلیصاالتدا الذي یتعلق عتعفى من الطابع،  :  245المادة 
  . للحبوب والھیئات التعاونیة للحبوب

  . لى، معفى من رسوم الطابععمال المناجم أمام المجلس األعالطعن الذي یرفعھ  إن :  246المادة 

القیام التي تملكھا الدولة من أجل  األراضي استعمالتعفى من رسوم الطابع، كل العقود والوثائق والمحررات المتعلقة بكیفیة  :  247المادة 
  .الفالحیةبالتجارب 

  . الصادرة في شأن الصید البحري الساحلي  واألحكام اإلجراءاتیعفى من إجراء الطابع، التكلیف بالحضور ووثائق  : 248 المادة  

مؤسسات العمومیة لى المعاشات التي یقدمھ الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط والعیصاالت التسبیقات إتعفى من رسم الطابع،  :  249المادة 
  . لرجال البحر

   (5).ملغاة :  250المادة

وثائق السفر من  ولى شھادة اإلقامة أو جوازات السفر أعالحصول  إلى، طلبات الالجئین الرامیة وإجراءاتھتعفى من رسم الطابع  :  251المادة 
  . وطنھم إلىأجل الرجوع النھائي 

  .الجنائیة المسلمة بدون مصاریف اإلجراءاتومستندات  خ، وثائق الشرطة العامة ونسھوإجراءاتتعفى من رسم الطابع  :  252المادة 

  . ، وثائق كتاب الضبط ورجال الدرك الوطني في المیدان الجنائيوإجراءاتھوتعفى أیضا من رسم الطابع  

  (6).ملغاة :  253المادة 

  . مھما كان نوعھا حأو الجن تعفى من رسم الطابع، المحاضر التي تعاین المخالفات :  254المادة

   (7).ملغاة :  255المادة 

والسندات  جفصل عن الصك وكذلك على السفاتن، المخالصة المسجلة على الصكوك أو السند الماإلیصاالتطابع تعفى من رسم  :  256المادة 
  . وغیرھا من األوراق التجاریة ألمر

                                                           

  .1985م لسنة .من ق 139معدلة بموجب المادة : 237المادة  (1)
(2)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغیتان بموجب المادة :  240و  239المادتان   
(3)
  . 1986م لسنة  .من ق 87معدلة بموجب المادة : 241المادة  
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  243المادة  (4)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة : 250المادة  (5)
(6)
  .2011م لسنة .ن قم 26ملغاة بموجب المادة :  253المادة  
(7)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  255المادة  
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  .وتعفى من رسم الطابع أوامر الدفع 

   :اإلیصال طابععفى كذلك من رسم ی:   257لمادةا

  . نھائي على مبلغ أكبر  بإیصالعلى الحساب أو  یقةبتسب األمرج وأقل منھا عندما ال یتعلق د   5البالغة اإلیصاالت )1 

  التجاریة للتداول أو للقبول أو للقبض،  األوراق إعطاء إلثباتغیرھا  بالرسائل أو ءالمسلمة سوا واإلیصاالتاالعترافات ) 2

تخفیض قیمة نفس  وإماالتي استعملت للتسلیم،  واألوعیة األظرفةالبضائع المسلمة بشرط أو  استعادة إماعھا والمحررات التي یكون موض )3
  (1) .الفواتیراالستعادة أو ھذا التخفیض بوثائق متمیزة بإشارات مكتوبة على  ه ھذ إلى، ویجب أن یشار األوعیةأو  األظرفة  هھذ

المالیة أو محاسب للخزینة یشارك  لألوراقبواسطة صك مسحوب من صاحب مصرف أو سمسار  دعن مبلغ مسد إیصالكل  إن :  258المادة 
  : بشرط أن یذكر اإلیصالالخاصة أو بواسطة صك بریدي أو تحویل مصرفي أو بریدي، یعفى من رسم طابع  األموالفي مصلحة 

جد ومكتب الصكوك البریدیة الذي ی إلى واإلشارةالمدیونیة خ أو رقم الحساب البریدي وتاریلیھ عالمسحوب  اسمورقم الصك وكذلك  ختاری - 
  . تم التسدید بواسطة صك بریدي إذالدیھ الحساب 

  . تم التسدید بواسطة تحویل مصرفي إذاتنفیذ وتعیین المصاریف التي ساھمت في العملیة وذلك  خبالدفع وتاری األمر ختاری - 

تسلیم  إیصالوصل أو  إیصالن كل وثیقة، محرر، عالغرامة تستحق   هج وھذد   200السابقة، یعاقب منھا بغرامة قدرھا لألحكام كل مخالفة إن 
  (2) . هالعأ   34لیھا في المادة عبتطبیق العقوبات المنصوص ، ءند االقتضاع ،ون المساسد

  (3). ثانیا من ھذا القانون -  100في المادة دمؤسسة مماثلة، من حق الطابع الوارلودائع النقدیة لدى بنك أو اتعفى إیصاالت : مكرر   258المادة 

   (4). طرف المتعامل البریدي الذي یتمتع بالنظام اإلمتیازي ة من عتعفى أیضا من رسوم الطابع، الحواالت الصادرة والمدفو :ثالثا   258المادة 

یصاالت من المبالغ المسددة بإیداع نقدي اإلمن ھذا القانون،    100لیھ في المادةعصوص المن ن حق الطابعمتعفى أیضا  :رابعا  258المادة  
   (5) .لدى بنك أو مؤسسة مماثلة

لى عیرة، غیرھا من الدیون الصغملیات تحصیل الدیون التجاریة وعالضبط قصد تسجیل  ةالسجل الممسوك في كتاب إعدادیتم  :  259المادة
  .غیر مدموغورق 

  . علقة بھتالطابع الشھادات الم رسم وتعفى من

  .مدموغیر غلى ورق ع السجل التجاري بإصالحصریحات الخاصة تتحرر ال :  260المادة 

  .ھا الشركات التجاریة لدى كتابة ضبط المحكمةعدوجیالت في السجل التجاري والوثائق التي تسالتخ دموغ، نسمیر غلى ورق عوتحرر كذلك 

  . وتسویة قضائیة إفالسلى أثر عتبار المقرر عاال بإعادةالخاصة  اإلجراءاتالطابع ،  مرس عفى منت :  261المادة 

تبار یعفى من عادة االعلیھم فإن الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الرافض لطلب إعتبار المحكوم عاال بإعادةالت الخاصة افي الح :  262المادة 
  .ا بما تفید الطابع المجانيلیھعیؤشر  اإلجراءاتالطابع، وان كل وثائق رسم 

  : یر مدموغ غلى ورق عتوضع  :  263المادة 

وكل العقود   األرقام،الفھارس التي یمسكھا كتاب الضبط والتي یقیدون بھا یوما بعد یوم دون ترك بیاض أو سطور وحسب تسلسل )  1
  الطابع والتسجیل ،  إجراءاتوالقرارات المعفاة من  واألحكام واألوراق

ملیات الوسطاء قصد شراء أو بیع عشركات یتعاطون  أشخاص أو ،المطبقة فیما یخص التسجیل لألحكامتنفیذا  ،فھارس التي یمسكھاال) 2
  ادة بیعھا،عویصبحون مالكین لھا قصد إ األمالكنفس  مادة باسمھعقارات أو محالت تجاریة أو یشترون ع
   ، الصكوكو قسیماتالفي جمع أو تحصیل أو دفع أو شراء  تاجرونالذین یمتھنون أو ی األشخاصالسجالت التي یمسكھا ) 3
   .التأمینادة عالفھارس التي تمسكھا مؤسسات وشركات التأمین وإ)  4
لى األموال الخاصة فقط بتسدید مختلف ع باستیالءالطابع، العقود والمستندات والمحررات من كل نوع المتعلقة  رسم تعفى من :  264المادة 
  . لتعویضاتا
 أو ةات المحلیة وكذلك العقود المتعلقة بالمراجععن نقل الملكیة ومختلف التسویات المتعلقة بھ والمبرم من قبل الجماعال یترتب  :  265المادة 

  .ات المحلیة، أي تحصیل لفائدة الخزینة فیما یخص رسم الطابععللعقود المبرمة من قبل الجما االستثنائياالنجاز 
وكذلك كل وثائق  إعدادھایذیة التي یتم فالصور التن أو أو الصور خالطابع، القرارات أو المستخرجات أو النس رسم فى منتع :  266المادة 

  . بھا القانون والتنظیمات الساریة المفعول حالتي یسم واإلیجاراتالخاصة بمراجعة ثمن الكراء  اإلجراءات
 . الجاریة  واإلیجاراتمن جدید للكراءات ثھا الوحید التحدید بالتراضي لعموضو وتعفى كذلك من رسوم الطابع، االتفاقیات التي یكون 

  

                                                           

(1)
  .1986م لسنة .من ق 88معدلة بموجب المادة : 257المادة  
  .1992م لسنة .من ق 70معدلة بموجب المادة : 258المادة  (2)
(3)
   .1996م لسنة .من ق 69محدثة بموجب المادة :مكرر 258المادة  
   .2001م لسنة .من ق 20محدثة بموجب المادة : ثالثا 258 لمادة (4)
(5)
   .2001ت  لسنة .م.من ق 9محدثة بموجب المادة : رابعا 258المادة  
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   (1).ملغاة : 267 المادة 
المدنیة المتعلقة بالحجز العقاري فان تسلیم نسخة مصدقة  اإلجراءاتمن قانون    388لیھا في المادةعفي الحالة المنصوص :   268المادة 

  . فع رسم الطابع دون دمن نفس القانون من قبل العون المنفذ لكتابة الضبط والى وكیل الدولة، یتم من   387في المادة  إلیھلإلنذار المشار 
  . من قانون اإلجراءات المدنیة   388من المادة الخیرلیھ في المقطع عون رسم الطابع، الطلب المنصوص دویوضع كذلك  

   .الطابعتعفى من رسوم  االجتماعي،أمینات والضمان المتعلقة بتطبیق تشریع الت األوراق إن:   269المادة 

نھا عالصور التنفیذیة التي تسلم  الصور أو أو خوالقرارات وكذلك المستخرجات أو النس األحكامالطابع،  إجراءاتتعفى من  :  270المادة 
   . االجتماعيالتي یخولھا تطبیق تشریع التأمینات والضمان  اإلجراءاتامة كل وثائق عوبصفة 

صنادیق التأمینات  إلىبالقیام بھا  حالمتعلقة باكتساب العقارات والقروض التي یسم دتعفى من رسوم الطابع، جمیع العقو:   271المادة 
   .ي للموظفینعیة والصندوق الجزائري التعاوني لالحتیاط االجتماعاالجتما

ي عسیر الصندوق الجزائري التعاوني لالحتیاط االجتما بشروط نشر العروض والوثائق المتعلقة الطابعتعفى من رسوم :   272المادة 
  (2).للموظفین

 إلىضمن نفس الشروط،  ح، تمن 272 إلى   269من دلیھا في مادة الطابع بموجب المواعالجبائیة المنصوص  اإلعفاءات إن :  273المادة 
والسیما  العسكریین  لحلصا ي المؤسس بموجب القانون عان االجتماتعلقة بتطبیق نظام الضملمالمبالغ من نفس النوع واوالعملیات والوثائق 

  .  1968ینایر سنة   8الموافق  1387 شوال   8ؤرخ فيمال  4- 68  األمر

ي عات المتعلقة بعقوبات أنظمة الضمان االجتماعد النزاع وكذلك المنازعات تدابیر المراقبة وقواعالمتعلق بمناز اإلجراء إن :  274المادة
  . بعاالعمل، یعفى من رسوم الطحوادث ي الفالحي وعتعاون االجتماوال

البلدیات والوالیات  اكتسبتھاالمنكوبة التي  األموالوالوثائق والمحررات المتعلقة بنقل  واألحكام دتعفى من رسوم الطابع، العقو :  275المادة 
  . العمومیة لحمعتدل الكراء أو تھیئة محالت مخصصة للمصاوالدواوین والھیئات العمومیة للسكن المعتدل الكراء قصد بناء سكن 

  . تنظیم الھیئات الفالحیة بإعادةالمتعلقة  األخرىوكل الوثائق  دتعفى من رسوم الطابع، الشھادات والعقو :  276المادة 

 راعاةلى التعاونیات الفالحیة وذلك مع معالنظام المطبق  إلىھیئات االحتیاط الفالحي والتعاوني، تخضع فیما یخص الطابع  إن :  277المادة 
  .   276أحكام المادة

تعاونیة  إلىامة أو عذات فائدة فالحیة  حمصال إلىالساریة المفعول،  واألنظمةتطبیقا للقوانین  إلزامیةالنقل الذي یتم بصفة  إن :  278المادة 
الخزینة فیما یخص  لحأي تحصیل لصاعنھ المنحلة، ال یترتب الصافیة من رأسمال الشركات التعاونیة  األصولأخرى من زیادة  فالحیھ
  . الطابع

ضاء مجلس اإلدارة والمندوبین للحسابات والمدیرین، عیر مدموغ نسخة من القانون األساسي وقائمة أغلى ورق عتحرر  :  279المادة  
المؤرخ في  73- 71عاونیة الفالحیة المسیرة بموجب األمر رقم من قبل التعاونیات الفالحیة و االتحادات التتان لدى كتابة ضبط المحكمة عالمود
  .و المتضمن الثورة الزراعیة 1971نوفمبر  8الموافق  1391رمضان عام  20

  .و یعطي بدون مقابل إیصال عن الوثائق المودعة
في الجمعیة العامة للتعاونیة  لھیثتمتحاد قصد إلوتحرر على ورق مدموغ الوكالة التي یعطیھا الشریك أو مندوب الجماعات المنظمة إلى ا

  .تحادإلل أوالفالحیة 
  .الفالحيالمستندات والمحررات من كل نوع الخاصة بتعاونیات القطاع  الطابع غیر طابع اإلیصاالت، رسوم تعفى من :280المادة 

رطیھا أو أصحاب حق االستعمال، شریطة أن ال تتضمن ھذه عن القمح التي تسلمھا التعاونیات إلى منخ ، اإلیصاالتطابع اإلیصاالترسوم و تعفى كذلك من 
  .أخرى اتاإلیصاالت مخالص

  .الساریة المفعول األنظمةوتطبق أحكام ھذه المادة على التعاونیات المطاحن والمطاحن الخاصة بصنع الخبز المحدثة تطبیقا للقوانین و 

  (3).ملغاة: 281المادة 

 .شركة تعاونیة اعتمادراءاتھ، الطعن أمام المجلس األعلى في شأن رفض أو سحب یعفى من رسم الطابع و إج :282المادة 

ویطبق نفس اإلعفاء على الطعون المرفوعة في حالة رفض التصدیق على التعدیالت المدخلة على القوانین األساسیة للشركات التعاونیة أو 
  .للشیخوخة والعجز والحوادث والوفاةلخدمات االجتماعیة أو صندوق تعاوني لالتصدیق على نظام ھیئة  سحب

  .اتحاداتھاالطابع جمیع األعمال التي تھم الشركات التعاونیة و رسم تعفى من : 283المادة 

األعضاء الشرفیین أو المشاركین و اإلیصاالت عن المبالغ  اشتراكاتالطابع، التفویضات العرفیة واإلیصاالت عن رسم وتعفى كذلك من 
  .معاشات أو ذوي حقوقھم و كذلك السجالت أو الدفاتر ذات األرومات المستعملة لدفع المرتباتالمدفوعة ألصحاب ال

سواء موال المنقولة و العقاریة ألأو التمتع با االنتفاعول من ھذه المادة على نقل ملكیة حق إلعفاء المنصوص علیھ في المقطع األیطبق اال و

                                                           

)1(
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة : 267المادة  
(2)
   .1985م  لسنة .من ق 140معدلة بموجب المادة :  272المادة  
 
(3)

  .2011م لسنة .من ق 26بموجب المادة  ملغاة:  281المادة 
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  .بین الحیاء أو بسبب الوفاة

المحكمة  بطمشروع القانون األساسي الذي یجب على مؤسسي شركة باألسھم إیداعھ لدى كتابة ض ،رر على ورق غیر مدموغیح: 284المادة 
  .في رأس المال اكتتابالتابع لھا مقر الشركة قبل كل 

  .وتحرر كذلك على ورق غیر مدموغ نسخة قسیمة االكتتاب التي یجب أن تسلم إلى كل مكتتب أسھم في شركة باألسھم

عمال و السیما من قانون الرسوم على رقم األ 124و 122و 38و 37الطابع، الطلبات المقدمة تنفیذا للمواد رسم تعفى من : 285المادة 
  .الحكام المتعلقة بتطبیق الرسم الوحید اإلجمالي على تأدیة خدمات

من  81لرسوم و الحقوق الجمركیة، بمقتضى أحكام المواد من اجل دفع الضرائب و ا اكتتابھاوالعروض المضمونة التي یمكن  االلتزاماتتعفى 
مكرر من قانون الجمارك، من رسم الطابع النسبي  109و 108من قانون الضرائب غیر المباشرة و 571عمال وألقانون الرسم على رقم ا

  (1).من ھذا القانون 83المنصوص علیھ في المادة 

  (2).ملغاة :286المادة 

  .ورق غیر مدموغ جمیع النسخ المخصصة لإلدراج في ملف الدعوىتحرر على  :287 المادة

  .تعفى من رسم الطابع و إجراءاتھ، أحكام قاضي األحداث :288المادة 

لتشریع المتعلق بنظام الوصایة أو التغیب، یؤشر لالضمان المتخذ تطبیقا  استالمإن وثائق إجراءات تسجیل الرھن العقاري أو  :289المادة 
  .فید الطابع المجانيعلیھا بما ی

  .و یحرر على ورق غیر مدموغ، مستخرج حكم اإلدانة الصادر ضمن التشریع المذكور، ومحضر مداولة المجلس العائلي

أقل ویعفى من رسم الطابع الجرد الذي یضعھ الموثق بمناسبة تطبیق التشریع المتعلق بنظام الوصایة أو التغیب وذلك عندما یكون مبلغ التركة 
  .دج 1.000من 

  .تعفى من جمیع رسوم الطابع، العقود والمستندات والمحررات من كل نوع المتعلقة بالجمعیات العائلیة: 290المادة 

  (3) .ملغاة: 291المادة 

  (4) . ملغاة :292المادة 

  (4).  ملغاة: 293المادة 

من ھذا القانون و المتعلق بالبیوع العمومیة  63یھ في المادة تحرر على ورق غیر مدموغ، النسخة  الثانیة من التصریح المشار إل :294المادة 
  .وبالمزاد ألشیاء منقولة و التي تحفظ في مكتب التسجیل

الرھون والتنازالت والقبول والموافقات المنصوص علیھا في مادة  باالستالمتعفى من إجراءات الطابع، الرسائل و اإلشعارات  :295المادة 
جات المنجمیة والرھون الصناعیة ودق ورھون المنتالفناما الرھون الخاصة بالمكتب الجزائري المھني للحبوب ورھون الزراعیة والسی تالغال

  .الشطب التي تخص ھذه الرھون ةوشھاد والشھادة السلبیة تراضقاالنسخة تسجیل çàي قیدت علیھ ھذه الرھون وذوالسجل ال

المؤرخ في فبرایر سنة  01- 81وراق و الوثائق المحررة بمقتضى القانون رقم د و األتعفى من رسوم الطابع كل العقو :مكرر 295المادة 
مالك العقاریة ذات االستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلیة و والمتضمن التنازل عن األ 1981

  (6).المحالت ذات االستعمال السكني عن والھیئات العمومیة التي موضوعھا التنازلالمؤسسات والمنشآت التسییر العقاري ودیوان الترقیة و

  (7)  .ملغاة :2مكرر 295المادة 

  لباب الثالث عشرا

  أحكـام مختلفة

ات ءن إجرام اإلعفاءكذلك  اإلعفاءمن رسوم الطابع یتضمن ھذا  ءفاعلى إعیھا القانون الجبائي، في جمیع الحاالت التي ینص ف: 2  96المادة   
  . الطابع

الشكلیات أو  هفي حالة ما إذا نصت األحكام الساریة المفعول على وجوب التأشیرة بما تفید الطابع المستحق، یجوز إلغاء ھذ :  297المادة 
   .المفعولالساریة  واألنظمةتأخیرھا أو تبسیطھا طبقا للقوانین 

  . جب مرسوم ة بمودعند االقتضاء، كیفیات تطبیق ھذه الما  ،وتحدد 

من طرف  ءإعفاكون استثنائیا محل تباستثناء الغرامات الجزائیة المفروضة في مجال الطابع یجوز أن  ،العقوبات والغرامات إن:   298دةالما 
  (8) .اإلجراءات الجبائیةمن قانون  93 دةالما حكامألوفقا  اإلدارة

                                                           

   .1995من ق م لسنة  37و 1988م لسنة .من ق 81، 1986م لسنة .من ق 89معدلة بموجب المواد : 285المادة  (1)
(2)
  .2011م لسنة .من ق 26ملغاة بموجب المادة :  286المادة  
(3)
  1985م لسنة .من ق 141ملغاة بموجب المادة : 291المادة  
   .1986م لسنة .من ق 90ملغاة بموجب المادة : 292ة الماد (4)

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



 

39 

 

  باب الرابع عشرال

  (1) قسیمة على السیاراتال

  .تؤسس قسیمة على السیارات المرقمة في الجزائر :299المادة 

  .للقسیمة معنوي صاحب السیارة الخاضعة أویقع عبء ھذه القسیمة على كل شخص طبیعي 

  (2): وفق الجدول المبین أدناهوذلك  ، من سنة وضعھا للسیر ابتداءالسنویة  القسیمةتحدد تعریفة  :300المادة 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . لبرید والمواصالت، مقابل تسلیم قسیمة الصقةتدفع تعریفة القسیمة لدى كل من قابضي الضرائب وا:   301المادة 

  (3).تستفید الھیئات المكلفة ببیع القسیمة من عمولة یحدد مبلغھا وكیفیة منحھا عن طریق التنظیم 

  : تعفى من القسیمة :  302المادة  

  .والجماعات اإلقلیمیة التابعة للدولةوذات رقم التسجیل الخاص  السیارات - 

  . تمتع أصحابھا بامتیازات دبلوماسیة أو قنصلیةالسیارات التي ی -

  . سیارات اإلسعاف -

  . السیارات المجھزة بعتاد صحي -

  . السیارات المجھزة بعتاد مضاد للحرائق -

 . السیارات المجھزة والمخصصة للمعوقین -

   (4) .الغاز الطبیعي وقودأو ب الممیع لبترولا غاز وقودسیر بتمحرك ب ةزودلما السیارات -

  . من كل سنة مارس  31إلى  مارسمن أول  السیارات قسیمة یدفع مبلغ :303المادة  

   (5) .ویمكن تمدید مدة التحصیل العادي للقسیمة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

  (4) .لسیارات المقتناة خالل السنةیوما بالنسبة ل)   30(ثالثین م بطاقة الترقیم في أجل ال یتعدى ند تسلیعتسدد تعریفة القسیمة  :304المادة  

                                                           

(1)
  .1997م  لسنة .من ق 46محدث بموجب المادة ) : 309إلى  299المواد من (الباب الرابع عشر  
  .2016لسنة . م.من ق 9و 2004نة م لس.من ق 16معدلة بموجب المادتین : 300المادة  (2)
   .2003م لسنة .من ق 38و  1998م لسنة .من ق 28و 1996ت لسنة .م .من ق 3و 1989م لسنة .من ق 34معدلة بموجب المواد :   301المادة  (3)
   . 2016لسنة . م.من ق 11و 2011م لسنة .من ق 27و  2003م لسنة .من ق 38و  1989م لسنة .من ق 34معدلة بموجب المواد :   302المادة  (4)
  . 1998م لسنة .من ق   9معدلة بموجب المادة: 303المادة  (5)
(4)
  .   2000م  لسنة .من ق 36و  1989م لسنة .من ق 34معدلة بموجب المادتین  :   304لمادة  

  
  ین السیاراتیتع

  ینار الجزائريمبلغ القسیمة بالد
السیارات التي ال یزید عمارھا عن 

  سنوات) 5(خمس 
السیارات التي یزید عمرھا عن 

  سنوات) 5(خمس 

  : السیارات النفعیة المخصصة لالستغالل
باستثناء السیارات المھیأة (طن  2,5حتى  -

  )كسیارات نفعیة
  طن 5,5طن حتى  2,5أكثر من  -
  .طن 5,5أكثر من  -

  
  

6.000   
12.000   
18.000  

  
  

3.000  
5.000   
8.000   

 :سیارات نقل المسافرین
 9السیارات المھیأة لنقل األشخاص أقل من .1

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

  
  

5.000   
8.000   

12.000   
 18.000   

  
  

3.000   
4.000    

 6.000   
9.000  

  مبلغ القسیمة بالدینار الجزائري  ین السیاراتیتع
سیارات سیاحیة و سیارات 
مھیأة كسیارات نفعیة ذات 

  :قوة
  

سیارات یقل عمرھا 
  سنوات) 3(عن ثالثة 

سیارات یتراوح 
عمرھا بین ثالث 

سنوات إلى ) 3(
  سنوات) 6(ست 

سیارات یزید 
) 6(عمرھا عن ست

سنوات إلى عشر 
  سنوات) 10(

ات یزید سیار
عمرھا عن عشر 

  سنوات) 10(

  أحصنة بخاریة 6حتى  -
أحصنة  9إلى  7من  -

  بخاریة 
أحصنة بخاریة   10من  -

  فأكثر

2.000  
4.000 

  
10.000  

1.500  
3.000 

  
6.000  

1.000  
2.000 

  
4.000  

500  
1.500 

  
3.000  
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إذا ما تم  ℅100وترفع الزیادة إلى . على الدفع التلقائي للقسیمة%   50تطبق زیادة قدرھا  مدة التسدید العادیة، انقضاءعند :   305 المادة 
  . أدناه  307معاینة المخالفة من قبل األعوان المؤھلین المشار إلیھم في المادة 

، یمكن تسلیم نسخة منھا من قبل الھیئة التي سلمتھا المرة األولى مقابل رسم قدره سرقتھا أوحالة إتالف القسیمة أو ضیاعھا في  :306 المادة 
  (1) .دج  200

القسیمة الموظفون المؤھلون قانونا من الضرائب، والجمارك وكذا أعوان األمن  استظھاریكلف بمعاینة وإثبات مخالفة عدم  :  307المادة  
  . نيطالو

للسیارة إلى السحب الفوري لبطاقة ترقیم السیارات مقابل وصل مؤقت  األماميالقسیمة على الزجاج  استظھاریترتب عن عدم  :  308المادة  
  .یرخص بالسیاقة، لمدة سبعة أیام

من مبلغ %   50دفع غرامة جبائیة تساوي فى حالة عدم وضعھا،  ، وإلى زیادة أوال ترد بطاقة الترقیم للمخالف إال بعد تقدیم بیان دفع القسیمة
  (2).القسیمة

  :كاآلتيیوزع حاصل تعریفة القسیمة  :  309المادة  

   الوطني للطرقات والطرق السریعة؛للصندوق  ،%  20 -

  ، لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة؛% 30 - 

  (3). لمیزانیة الدولة ،%  50 -

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .  2000م  لسنة .من ق  37معدلة بموجب المادة :   306المادة  (1)
(2)
   .2003م لسنة .من ق  38و  1989م لسنة .من ق 34ب المادتین معدلة بموج: 308المادة  
(3) 
  .2016لسنة . م.من ق 9معدلة بموجب المادة :  309المادة  
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  األحكام الجبائیة غیر المقننة
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  موضوع الحكم  التعیین

    قانون المالیة  المواد

71 -73  
  
  

  1995م .ق
  
  

 31الموافق  1415رجب    27المؤرخ في   03 -  94األمر رقم 
  .1995، المتضمن قانون المالیة لسنة 1994دیسمبر 

102 -103  
104 -105  

117  

  1996م . ق
  

   30الموافق 1416شعبان عام   8المؤرخ في    27-95األمر رقم 
  .1  996، یتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر

54 -55-56 57  
  2000./ م.ق

  
والمتضمن  1999دیسمبر 23المؤرخ في  11-  99القانون رقم 

  .2000قانون المالیة لسنة 
33  
  

  2004./ م.ق
  

 30الموافق لـ  1424و القعدة ذ 4المؤرخ في  22- 03قانون رقم 
  2004یتضمن قانون المالیة لسنة  2003دیسمبر 

44  
  

  2005./م.ق
  

و التضمن  2004دیسمبر سنة  29المؤرخ في  21-24قانون رقم 
  .2005قانون المالیة لسنة 

48 -49  
  

  2006./م.ق
  

  ھـ  1426ذي القعدة  29مؤرخ في  05-16قانون رقم 
  .2006لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 2005دیسمبر  31الموافق لـ

57 -58  
  

  2007./م.ق
  

ھـ الموافق  1427ذي الحجة عام  6مؤرخ في  24-06قانون رقم 
  .2007یتضمن قانون المالیة لسنة  2006دیسمبر  26لـ

25  
  

  2008/ت.م.ق
  

یتضمن قانون  2008جویلیة  24مؤرخ في  02-08أمر رقم 
  .2008المالیة التكمیلي لسنة 

26  
  

  2009/ ت.م.ق
  

المتضمن  2009جویلیة سنة  22المؤرخ في  01-09أمر رقم 
  .2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 

29 -36-47  
49  

  
  2010./ م.ق

یتضمن قانون  2009دیسمبر  30مؤرخ في  09-09قانون رقم 
  .2010المالیة لسنة 

26  
  

  2010/ ت.م.ق
المتضمن  2010غشت سنة  26المؤرخ في  01-10أمر رقم 

  .2010انون المالیة التكمیلي لسنة ق

  2015/ ت.م.ق  39
والمتضمن قانون  2015جویلیة  23المؤرخ في 01-15أمر رقم 

  .2015المالیة التكمیلي لسنة 
67 - 68  

   
  

 2017/.م.ق
  
  

  1437ربیع  األول  عام   28مؤرخ في  14-16قانون رقم 
سنة یتضمن  قانون المالیة  ل 2016دیسمبر  سنة   28الموافق 
2017  

77 -78-118  
  

  1438ربیع  الثاني  عام   8مؤرخ في  11-17قانون رقم   2018./م.ق
یتضمن  قانون المالیة  لسنة  2017دیسمبر  سنة   27الموافق 
2018  

یتضمن   2018دیسمبر  سنة   27مؤرخ في  18-18قانون رقم   2019./م.ق  51
  .2019قانون المالیة  لسنة 
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 .1995، المتضمن قانون المالیة لسنة 1994دیسمبر  31الموافق  1415رجب    27المؤرخ في   03 -  94ألمر رقم ا

 

ة یترتب عن تسلیم سندات ووثائق النقل البري للمسافرین والبضائع، تحصیل رسم في شكل طابع جبائي تحدد قیمتھ حسب طبیع :  71المادة  
  : الوثیقة كما یأتي 

  . ، تعتبر ھذه البطاقة دائمة وتسلم لكل متعامل في النقل البري للمسافرین  و البضائع) دج 1000(ینار   ألف د:  البطاقة المھنیة) 1

  . دیم كل خدمةالبطاقة دائمة وتسلم لكل متعامل في النقل البري للمسافرین عن تق  ، تعتبر ھذه)دج 200(مائتا دینار  :بطاقة توقیت) 2

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

  . یترتب عن تسلیم نسخة من ھذه النماذج الثالثة من الوثائق وتحصیل نفس الرسوم 

عن تسلیم أو إلغاء الشھادات والرخص الرسمیة التي تقدمھا المصالح البیطریة المفوضة والمحلفة لدى المحاكم، تحصیل  یترتب :  73المادة 
  . دج 1 00رسم طابع جبائي قیمتھ 

  .ویخصص حاصل ھذا الرسم للمیزانیة العامة للدولة 

  1  996، یتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر   30الموافق 1416شعبان عام   8 المؤرخ في   27-95األمر رقم   

تعفى عملیات التنازل التي تنفذ في إطار عملیات الخوصصة، من كل رسوم التسجیل والطابع، كما ال تخضع أیضا لھذه الرسوم :  102المادة  
 :  

  . المزایا المترتبة عن منح العمال أسھما مجانا -1

  . لفوائض القیمة المحققة عند التنازل من األصو -  2

  . دج 1.  000یشترط منح االعتمادات لممارسة وظیفتي وسیط في الشحن ووكیل في النقل بتحصیل رسم طابع قدره  :103المادة  

  . ویتم دفع ھذا الرسم مقابل وصل یسلمھ قابض الضرائب. یترتب عن تسلیم نسخة ثانیة من ھذه الوثائق تحصیل نفس الرسم 

خصة االستثنائیة للسیر التي تمنح المتعاملین في النقل البري للمسافرین وبالنسبة لكل خدمة استثنائیة مستغلة، یشترط في منح الر :  104المادة  
  . دج  200تحصیل رسم طابع قدره 

  . یدفع ھذا الرسم مقابل وصل یسلمھ قابض الضرائب 

  : نیة للحرفي ویحدد كما یأتي یؤسس لصالح میزانیة الدولة رسم التسجیل للحصول على البطاقة المھ:   105المادة 

  دج بالنسبة للحرفیین،    1.000 - 

  دج بالنسبة للتعاونیات الحرفیة،    1.500 - 

  . دج بالنسبة المؤسسات الصناعات التقلیدیة والحرف   2.000 - 

  . ویتم دفع ھذا الرسم مقابل وصل یسلمھ قابض الضرائب 

 302 -   069إلى حساب التخصیص الخاص رقم   ℅25على شھادات تأمین السیارات بنسبة  یخصص ناتج حق الطابع المتدرج :  117المادة 
  ". الصندوق الخاص بالتضامن الوطني"الذي عنوانھ   

  
  2000والمتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر 23المؤرخ في  11-  99القانون رقم 

والمتضمن قانون المالیة  1991دیسمبر 16المؤرخ في  25- 91ن القانون رقم م) 5و  4و   3الفقرات( 117تعدل وتتمم المادة : 54المادة  
  : وتحرر كما یأتي  1992لسنة 

  .یؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة : 11  7المادة" 

  . تحدد طبیعة ھذه النشاطات عن طریق التنظیم 

  : ة كما یأتي تحدد المبالغ السنویة للرسوم على النشاطات الملوث 

دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتھا على األقل لرخصة من الوزیر المكلف بالبیئة وفقا للمرسوم التنفیذي  120.000 - 
  الذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتھا،  1  998نوفمبر سنة  3المؤرخ في   339-  98رقم 

دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتھا على األقل لرخصة من الوالي المختص إقلیمیا طبقا للمرسوم التنفیذي   90.000 - 
  الذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتھا،  1  998نوفمبر سنة   3المؤرخ في 339-98رقم  

لمصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتھا على األقل لرخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا دج بالنسبة للمنشآت ا  20.000 - 
  الذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتھا،  1998نوفمبر 3المؤرخ في   339-   98طبقا للمرسوم التنفیذي رقم
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 3المؤرخ في 339-98تخضع إحدى نشاطاتھا على األقل لتصریح وفقا للمرسوم التنفیذي رقم دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي   9.000 - 
  . الذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتھا 1998نوفمبر سنة  

  : أما بالنسبة للمنشآت التي ال تشغل أكثر من شخصین، فإن النسب القاعدیة تخفض إلى

  نسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزیر المكلف بالبیئة، دج، بال 24.000- 

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

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

  . دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصریح 2.000 -

  .أھمیتھاعلى كل نشاط من ھذه النشاطات حسب طبیعتھا و  6و 1المتراوح بین  عامل المضاعفمالیطبق  

  .یكون مبلغ الرسم الواجب تحصیلھ عن كل نشاط من ھذه األنشطة مساویا لحاصل المعدل األساسي و المعامل المضاعف

  .ة أو الخطیرة، عن طریق التنظیمیحدد المعامل المضاعف، المطبق على كل نشاط من ھذه األنشطة الملوث

تطبق غرامة تحدد نسبتھا بضعف مبلغ الرسم، على من یستغل المنشأة، الذي ال یقدم المعلومات الضروریة أو یعطي معلومات خاطئة و ذلك 
  .من اجل تحدید نسبة الرسم و تحصیلھا

  .شآت المعنیة التي تقدمھا المصالح المكلفة بحمایة البیئةتعداد المن أساسیحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للوالیة، على 

   .إذا لم یتم تسدید المبالغ المطابقة في اآلجال المحددة %10 ـتضاعف نسبة الرسم ب

  . یؤسس لصاح البلدیات رسم خاص على رخص العقارات - أوال  :  55المادة  

  . والشھادات المبینة أدناه تخضع عند تسلیمھا، للرسم على رخص العقارات، الرخص -ثانیا  

  رخص البناء،  - 

  رخص تقسیم األراضي،  - 

  رخصة التھدیم،  - 

  . شھادات المطابقة والتجزئة والعمران - 

  . تحدد مبالغ ھذا الرسم لكل صنف من الوثائق المبینة أدناه، حسب قیمة البنایة أو طبقا لعدد القطع -ثالثا 

  : رخصة البناء  -  1

 )دج(مبلغ الرسم  )دج( قیمة البنایة

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

1.500  
2.500  
4.000  
8.000  

10.000  
20.000 

  :رخص تقسیم األراضي  -  2
  

 )دج(مبلغ الرسم  تعیین األراضي

  :ذات االستعمال السكني -1
 .........................................................قطع  10إلى  2من  -
 .......................................................قطعة 50إلى  11من  -
 .....................................................قطعة 150إلى  51من  -
 ..........…………………………….قطعة 250إلى  151من  -
 ........................................................قطعة  250أكثر من  -
 :ذات االستعمال 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 باألرضیة لكل بنایة معنیة التھدیم  100یحدد مبلغ ھذا الرسم، عند تسلیم رخصة التھدیم بـ -رابعا 

  : یحدد مبلغ ھذا الرسم، عند تسلیم شھادة المطابقة، كما یأتي -خامسا 
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 )دج(مبلغ الرسم  )دج(قیمة البنایة 

  750.000إلى غایة  
 1.000.000إلى غایة  
 1.500.000إلى غایة  
 2.000.000إلى غایة  
 3.000.000إلى غایة  
 3.000.000أكثر من  

500  
800  

1.000  
1.500  
2.000  
2.500 

   
 : تعفى من الرسم الخاص على رخص العقارات  -سادسا  
یات البنایات التي تنجزھا الدولة، والجماعات اإلقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري، والجمعیات ذات المنفعة العمومیة والجمع - 

  ذات الطابع اإلنساني، 
  . س الشعبي البلدي طبقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعولالبنایات المھددة باالنھیار والتي یقرر تھدیمھا رئیس المجل - 
  : دج، عند تسلیم الشھادات المبینة أدناه  500یحدد مبلغ ھذا الرسم بـ  -سابعا  

  شھادة التجزئة،  -
  . شھادة العمران - 
ك المتعلقة بالدولة والجماعات اإلقلیمیة والحاملة للطابع ینشأ لفائدة البلدیات، على اإلعالنات والصفائح المھنیة باستثناء تل -  أوال : 56المادة  

  .اإلنساني، رسم خاص على اإلعالنات والصفائح المھنیة
  : یؤسس الرسم على  - ثانیا   
  اإلعالنات على األوراق العادیة، المطبوعة والمخطوطة بالید،  - 
تحویل ھذا الورق وتھیئتھ، أو كانت ھذه اإلعالنات مغطاة بالزجاج، أو  اإلعالنات التي تعرضت إلى تجھیز ما قصد إطالة بقائھا وسواء تم - 

  ". إعالنات على ورق مجھزة ومحمیة "مادة أخرى، أو تم إلصاقھا قبل وضعھا على قماش أو قطع معدنیة ومسماة 
ایة وال على جدار أي بعبارة أخرى اإلعالنات المدھونة، أو بصفة عامة، المعلقة في مكان عمومي، حتى ولو كانت غیر موجودة على بن - 

  اإلعالنات األخرى غیر تلك المطبوعة والمخطوطة على الورق، 
اإلعالنات المضیئة المكونة من مجموعة حروف أو إشارات موضوعیة بصفة خاصة فوق ھیكل المبنى أو ركیزة ما لجعل اإلعالن مرئیا في  -

  النھار أو اللیل،
  .د، مخصصة للتعریف بالنشاط و مكان ممارسة العملالصفائح المھنیة، من كل الموا -

  :یحدد مبلغ الرسم حسب عدد اإلعالنات المعروضة و حسب حجم ھذه األخیرة، كما ھي موضحة أدناه  -ثالثا
  

  

 

 

 

 

 

  :یحدد مبلغ الرسم حسب الفترات السنویة و حسب حجم اإلعالن، كما ھي موضحة أدناه - رابعا

  )دج(المبلغ   تعیین اإلعالنات و الصفائح المھنیة
 :إعالنات مدھونة -1
 ......................................متر مربع) 1(حجم یقل أو یساوي واحد  -
 ............................................متر مربع) 1(حجم أكبر من واحد  -
 :إعالنات مضیئة -2
 ..................……………حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع -
 :صفائح مھنیة -3
 .................................متر مربع) 1/2(حجم یقل أو یساوي نصف  -
  ...................................متر مربع )1/2(ھا أكبر من نصف مساحت -

  
100  
150  
  

200  
  

500  
750  

یسدد الرسم الخاص على اإلعالنات فوق الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة بالید، و إعالنات على الورق المجھزة أو المحمیة  - خامسا
تكون مماثلة، بالنسبة لمبلغ الرسم المفروض على اإلعالنات على الورق المجھزة أو المحمیة، قبل اإلعالن، بإیصال یسلمھ إلى القابض البلدي،

اإلعالنات على الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة بالید، الموضوعة سواء في مكان عمومي مغطى أو داخل سیارة، مھما كانت تعمل في 
  .خدمة النقل العمومي

  .سنویة ھونة في الشھر الذي تبدأ فیھ كل فترةیسدد الرسم على اإلعالنات المد

  )دج(المبلغ   تعیین اإلعالنات

 :اإلعالنات على الورق العادي، مطبوعة أو مخطوطة بالید -1
 .................................... متر مربع) 1(حجم یقل أو یساوي واحد  -
 ...........................................متر مربع) 1(حجم أكبر من واحد  -
 :اإلعالنات على ورق مجھزة أو محمیة -2
 .........................................متر مربع ) 1(الحجم یقل أو یساوي  -
  ..........................................متر مربع) 1(الحجم أكبر من واحد  -

  
20  
30  
  
40  
80  
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  .یوما ابتداء من یوم تشغیلھا بالنسبة لالستحقاقات السنویة) 60(یدفع الرسم مسبقا، في أجل ستین 

  .و تتمثل المساحة الخاضعة للضریبة في مساحة مستطیل تمر أضالعھ على النقاط القصوى بشكل إعالن

  .متمیزین) 02(تضمن أكثر من إعالنین و یضاعف الرسم بالنسبة لكل إعالن ی

  :تكون مماثلة لإلعالنات المضیئة بالنسبة لتطبیق الرسم - سادسا

 . اإلعالنات التجاریة المضیئة و الالفتات التي تتوفر فیھا الممیزات النوعیة اإلعالنات المضیئة كما ھي محددة أعاله -1

 .لمضیئة لیال بواسطة جھاز خاصاإلعالنات المدھونة و الالفتات ا الورق،اإلعالنات على  -2

  :یؤسس الرسم تحت اسم الفاعل بالنسبة إلى - سابعا

  أو المخطوطة بالید؛اإلعالنات في الورق العادي، المطبوعة  -

 اإلعالنات من الورق، المجھزة أو المحمیة؛ -

ات غیر معنیین من طرف النص تحت اسم الطابع بالنسبة للمنشورات الخارجیة من آالت الطباعة عندما یكون أصحاب ھذه اإلعالن -
 المطبوع أو عندما یعین النص مجموعات وجماعات من غیر الجماعات اإلقلیمیة والمطبوعات ذات الطابع اإلنساني؛

 .إعالنات في مكان عمومي مغطىتحت اسم الناشر بسبب وضع  -

ان العمومي المغطى سواء باسم مسیر أو إداري أو یعتبر كناشر من أجل تطبیق ھذا النص كل شخص لھ حریة التصرف أو حق االنتفاع، بالمك
  .مستأجر أو متنازل

 :تحت اسم من في فائدتھ وضع اإلعالن أو مقاول للنشر بالنسبة -

 لإلعالنات المدھونة؛ 

 لإلعالنات المضیئة. 

إلى  50المحمیة، لغرامة من أو المخطوطة بالید واإلعالنات المجھزة أو  یتعرض صاحبو اإلعالنات عن الورق العادي، المطبوعة   - ثامنا
  .عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم، مسبقا. دج 250

  . وتطبق أیضا ھذه الغرامة على أصحاب اإلعالنات عن كل مخالفة ألحكام المقطع الخامس أعاله، وكذا أحكام الفقرة األولى من ھذا المقطع 

  بواسطة محاضر یعدھا إما أعوان مصالح قباضة البلدیة وإما أعوان قوات األمنتعاین المخالفات ألحكام المقطع الخامس  -تاسعا  

من  439تمزق اإلعالنات المھربة من الرسم الخاص، فضال عن ذلك تطبق على ملصقي اإلعالنات العقوبات المحددة بموجب المادة  - عاشرا  
  قانون العقوبات

  . لمخالف وصاحب اإلعالن، بالغرامة المقررة في المقطع الثامن أعالهیعاقب، بصفة تضامنیة، طابع اإلعالن ا - حادي عشرا  

وفضال عن ذلك، یتابع دفع الرسم والعقوبات بصفة تضامنیة بالنسبة لإلعالنات المدھونة، ضد األشخاص الذین تم لصق اإلعالن في فائدتھم  
  . ومقاول النشر

  . لمقطع الخامس أعاله، بغرامة مساویة لمبلغ الرسممن أحكام ا 3یعاقب على كل مخالفة للفقرة  - ثاني عشرا 

من المقطع الخامس  2من المقطع الثاني وكذا اإلعالنات المنصوص علیھا في الفقرة  3و 2و  1یطبق على اإلعالنات المذكورة في الفقرات  - ثالث عشرا  
   .میزةإعالنات مت) 5(ضعف مبلغ الرسم المطابق لحجمھا، إذا احتوت على أكثر من خمسة 

بغض النظر عن أحكام قانون الطابع، تحدد تعریفات حقوق الطابع المطبقة على الوثائق و المحررات المسلمة من طرف البعثات :  57المادة  
  .الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة في بعض البلدان األجنبیة من طریق التنظیم

   2003دیسمبر  30لـ  الموافق 1424ذو القعدة  4المؤرخ في  22- 03قانون رقم 

  2004یتضمن قانون المالیة لسنة 

 27-95من األم�ر رق�م  105تحدد تعریفة رسم التقیید من أجل الحصول على البطاقة المھنیة للحرفي المنصوص علیھا في المادة  :33المادة 
  .حرفیینبالنسبة لل. دج 500بـ 1996و المتضمن قانون المالیة لسنة  1995دیسمبر سنة  30المؤرخ في 

  .2005و التضمن قانون المالیة لسنة  2004دیسمبر سنة  29المؤرخ في  21- 24قانون رقم 

المواد  دج عند إعداد كل رخصة لحمل السالح لصالح شركات الحراسة و نقل الموال و 5.000یحصل حق الطابع بمبلغ : 44المادة 
 .الحساسة
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   2005دیسمبر  31الموافق لـھـ  1426ذي القعدة  29مؤرخ في  05- 16قانون رقم 

  .2006المتضمن قانون المالیة لسنة 
  

، و تتمم و 1998و المتضمن قانون المالیة لسنة  1997دیسمبر  31المؤرخ في  97- 02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة  : 48المادة 
  :یلي تحرر كما

  .مةتؤسس تعریفة ھذا الرسم عن كل شخص و عن كل یوم إقا :63المادة "
دینارا، من دون أن تتجاوز ) 30(دینارا عن كل شخص و عن كل یوم، و أال تفوق ثالثین ) 20(یجب أال تقل تعریفة رسم اإلقامة عن عشرین 

  .دینارا عن كل عائلة) 60(ستین 
  :تحدد تعریفة ھذا الرسم عن كل شخص و عن كل یوم إقامة في المؤسسات المصنفة، على النحو التالي

 50 نجوم) 3(نسبة للفنادق ذات ثالث دج، بال. 
 150  نجوم) 4(دج، بالنسبة للفنادق ذات أربع. 
 200  نجوم) 5(دج، بالنسبة للفنادق ذات خمس. 

، و تحرر 2000و المتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  11- 99من القانون رقم  55تعدل أحكام المادة  : 49المادة 
 :كما یلي

 . یؤسس لصاح البلدیات رسم خاص على رخص العقارات -أوال  -  - 55 المادة"

  . تخضع عند تسلیمھا، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشھادات المبینة أدناه -ثانیا  

  رخص البناء،  - 

  رخص تقسیم األراضي،  - 

  رخصة التھدیم،  - 

  . شھادات المطابقة والتجزئة والعمران - 

  :رضیةت الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبنیة أدناه حسب قیمة البنایة أو تبعا لعدد القطع األتحدد تعریفا -ثالثا

 :رخص البناء -1
 :بنایة ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج -  أ

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بنایة ذات استعمال تجاري أو صناعي -  ب
  

  )دج(التعریفة   )دج(قیمة البنایة 

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

30.000  
40.000  
45.000  
50.000  
55.000  
60.000  
65.000  
75.000  
80.000  
100.000  

 

  )دج(التعریفة   )دج(قیمة البنایة 
 750.000إلى غایة  -
 1.000.000إلى غایة  -
 1.500.000إلى غایة  -
 2.000.000إلى غایة  -
 3.000.000ى غایة إل -
 5.000.000إلى غایة  -
 7.000.000إلى غایة  -
 10.000.000إلى غایة  -
 15.000.000إلى غایة  -
 20.000.000إلى غایة  -
  20.000.000أكثر من  -

1.875  
3.125  
5.000  
10.000  
12.500  
20.000  
22.500  
25.000  
27.500  
30.000  
32.500  
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 :راضيرخصة تقسیم األ -2
 :تقسیم أراضي ذات استعمال سكني -  أ
  

  )دج(التعریفة   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 تقسیم أراضي -  ب
 

  )دج(یفة التعر  عدد القطع
 .......................................................5إلى  2من  -
 .................................................... 10إلى  6من  -
  ..................................................... 10أكثر من  -

3.750  
6.250  
10.000  

  .دج للمتر المربع من مساحة التشبث باألرضیة لكل بنایة معنیة بالھدم 188د تسلیم رخصة الھدم بـ یحدد مبلغ ھذا الرسم، عن - رابعا

  :یحدد مبلغ الرسم، عند تسلیم شھادة المطابقة، كما یأتي - خامسا

 :بنایة ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج -  أ
 

  )دج(التعریفة   )دج(قیمة البنایة 

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

625  
1000  
1250  
1875  
2500  
3125  
3750  
4375  
5000  
5625  
6250  

 

 :اري أو صناعيبنایة ذات استعمال تج -  ب
 

  )دج(التعریفة   )دج(قیمة البنایة 

 7.000.000إلى غایة  -
 10.000.000إلى غایة  -
 15.000.000إلى غایة  -
 20.000.000إلى غایة  -
 25.000.000إلى غایة  -
 30.000.000إلى غایة  -
 50.000.000إلى غایة  -
 70.000.000إلى غایة  -
 100.000.000إلى غایة  -
  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
یات البنایات التي تنجزھا الدولة، والجماعات اإلقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري، والجمعیات ذات المنفعة العمومیة والجمع -

 .ذات الطابع اإلنساني
 .ات المھددة باالنھیار والتي یقرر تھدیمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانین و التنظیمات الساریة المفعوللبنایا -

  :دج، عند تسلیم الشھادات المبنیة أدناه 875تحدید تعریفة الرسم بـ  –سابعا 
 شھادة التجزئة،
 .شھادة التعمیر
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  2007یتضمن قانون المالیة لسنة  2006دیسمبر  26ھـ الموافق لـ 1427ذي الحجة عام  6مؤرخ في  24- 06قانون رقم 

یؤسس رسم في شكل حق الطابع، یطبق على شھادات التأھیل و التصنیف المھنیین بالنسبة للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات : 57المادة 
  .في القطاع و كذا اعتماد مسیري األمالك العقاریة الناشطة في قطاع البناء و األشغال العمومیة والري وشھادة اعتماد المھندسین العاملین

  :تحدد تعریفات الرسم كما یأتي
 :شھادتا التأھیل والتصنیف المھنیین بالنسبة للمؤسسات ومجموعات المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء و الشغال العمومیة والري -
 

  )دج(تعریفات   تصنیف المؤسسات

  الفئة األولى
  الفئة الثانیة

  ة الثالثةالفئ
  الفئة الرابعة

  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 المھندسین الذین ینشطون في قطاع البناء و الشغال العمومیة و الري -

 ؛لكل طلبدج بالنسبة  1.000* 
  .بالنسبة لطلبات التجدید دج 2.000 *
  .دج 2.000ب ك العقاریة تحدد تعریفة الرسممالالمسیرین لأل اعتمادشھادة  -

  .یخصص ناتج ھذا الرسم لفائدة المیزانیة العامة للدولة
  .عند تسلیم اعتماد ربان سفینة) دج 200(رسم بقیمة مائتي دینار یؤسس  :58المادة 

  .من االعتماد ھذا الرسم عند التسلیم، في شكل طابع جبائي ذي قیمة مساویةیسدد المستفید 
 .یخصص ناتج ھذا الرسم لفائدة میزانیة الدولة

  2008لسنة  قانون المالیة التكمیلي  یتضمن 2008جویلیة  24مؤرخ في  02-08أمر رقم 

و  1999دیسمبر  23الموافق لـ  1420 رمضان عام15في المؤرخ  11- 99من القانون رقم  55تعدل و تتمم أحكام المادة : 25المادة 
 31الموافق لـ  1426ذو القعدة عام 29المؤرخ في  16-05من القانون رقم  49المعدلة بأحكام المادة  2000المتضمن قانون المالیة لسنة 

  :و تحرر كما یلي 2006و المتضمن قانون المالیة لسنة  2005دیسمبر 

  . لصاح البلدیات رسم خاص على رخص العقاراتیؤسس  -  I  :55المادة " 

 II - تخضع عند تسلیمھا، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشھادات المبینة أدناه .  
  رخص البناء،  - 
  رخص تقسیم األراضي،  - 
  رخصة التھدیم،  - 
 .شھادات المطابقة والتجزئة والعمران - 

III  - من الوثائق المبینة أدناه، حسب القیمة التجاریة للبنایة أو حسب عدد الحصص تحدد تعریفات الرسم بالنسبة لكل صنف .  

     :رخص البناء -1
  :بنایة ذات استعمال سكني -  أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )دج(قیمة البنایة )دج(التعریفة
1875 
3125 
5000 

15000 
17000 
25000 
30000 
36000 
40000 
45000 
50000 

 750 000إلى غایة   
 1.000 000إلى غایة   

 1.500 000لى غایة   إ
 2.000 000إلى غایة   
 3.000 000إلى غایة   
 5.000 000إلى غایة   
 7.000 000إلى غایة   
 10.000 000إلى غایة   
 15.000 000إلى غایة   
 20.000 000إلى غایة   
 20.000 000أكثر من    



 

50 

 

  :بنایة ذات استعمال تجاري أو صناعي - ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :رخص تقسیم األراضي -2
  :تقسیم أراضي ذات استعمال سكني -  أ
  

 عدد األجزاء )دج(التعریفة

2000 

50.000 

70.000 

100.000 

200.000 

 10إلى  2من 

 50الى  11من

 150الى 51من

 250الى 151من

 250أكثر من 
 

  :استعمال تجاري أو صناعي تقسیم أراضي ذات -  ب
 عدد األجزاء )دج(التعریفة

6000 

12.000 

30.000 

 5إلى  2من  

 10 الى  6من 

 10أكثر من  
  

VI - األرضیة لكل بنایة معنیة بالھدم  من مساحة) ²م(دج للمتر المربع 300تحدد تعریفة الرسم، عند تسلیم رخصة التھدیم بـ                                 .             
 V - تحدد تعریفة الرسم عند تسلیم شھادة المطابقة، كما یلي     :  

 

 :   بنایة ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج -  أ
 

 )دج(قیمة البنایة )دج(التعریفة

1000 

1500 

1750 

2200 

3000 

3500 

4000 

6000 

8000 

9000 

12000 

 750 000إلى غایة  

 1.000 000إلى غایة  

 1.500 000 إلى غایة 

 2.000 000إلى غایة  

 3.000 000إلى غایة  

 5.000 000إلى غایة  

 7.000 000إلى غایة  

 10.000 000إلى غایة  

 15.000 000إلى غایة  

 20.000 000إلى غایة  

 20.000 000أكثر من  
 
 
 
 
 
  

 )دج(قیمة البنایة  )دج(التعریفة

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

100000 

110000 

120000 

130000 

150000 

 7.000 000إلى غایة   

 10.000 000إلى غایة   

 15.000 000إلى غایة   

 20.000 000إلى غایة   

 25.000 000إلى غایة   

 30.000 000إلى غایة   

 50.000 000   إلى غایة

 70.000 000إلى غایة   

 100.000 000إلى غایة   

 100.000 000أكثر من   
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  : بنایة ذات استعمال تجاري أو صناعي - ب
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

IV- من طرف رئیس المجلس الشعبي    تھدیمھا تعفى من الرسم الخاص المطبق على الرخص العقاریة البنایات المھددة باالنھیار والتي تقرر
 البلدي طبقا للقوانین واألنظمة الساریة المفعول 

IIV - - تالیةدج ، عند تسلیم الشھادات ال2000ب تحدید تعریفة الرسم:  
  .شھادة التجزئة - 
  ".شھادة التعمیر - 

  .2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009جویلیة سنة  22المؤرخ في  01-09أمر رقم 

تخضع لدفع حقوق الطابع، الشھادات القنصلیة المسلمة لصالح المواطنین الجزائریین أو األجانب وكذا وثائق التعریف والسفر :  26المادة 
  .لممنوحة للمواطنین الجزائریین من طرف الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة بالخارجا

وجب مقرر مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر  یتم سنویا تحدید مقابل القیمة بالعملة الصعبة المحصلة على كل صنف من الوثائق 
  .بالشؤون الخارجیة المكلف

  2010یتضمن قانون المالیة لسنة  2009دیسمبر  30خ في مؤر 09- 09قانون رقم 

 .البحري النقل المھنیة لمساعد  البطاقة  لتسلیم )  دج  (5.000  دینار آالف  خمسة  بمبلغ جبائي  طابع  شكل  في  رسم  ینشأ  29 :  ادةلما

 لسنة  قانون المالیة  والمتضمن 1999  سنة  دیسمبر 23  في  المؤرخ  99 - 11  رقم  القانون  من 55  ادةلمأحكام ا  تتمم  36 :  ادةلما
  لسنة  المالیة  والمتضمن قانون  2005  سنة  دیسمبر 31  في  المؤرخ  05 - 16  رقم  القانون  من 49  المادة  بأحكام  لمعدلة، ا2000
  التكمیلي  المالیة  والمتضمن قانون 2008  سنة  یولیو  24  في  المؤرخ 08 - 02    رقم  القانون  نم 25   ادة لمبا  المعدلة ،2006

  : یأتي  كما  وتحرر  ،2008 لسنة 

  . یؤسس لصاح البلدیات رسم خاص على رخص العقارات -  I  :55المادة  "
 II - تخضع عند تسلیمھا، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشھادات المبینة أدناه .  
  رخص البناء،  - 
  راضي، رخص تقسیم األ - 
  رخصة التھدیم،  - 
 .شھادات المطابقة والتجزئة والعمران - 

III  - تحدد تعریفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبینة أدناه، حسب القیمة التجاریة للبنایة أو حسب عدد الحصص .  
     :رخص البناء -1
 :بنایة ذات استعمال سكني -  أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )دج(قیمة البنایة  )دج(التعریفة
6000 
6500 
7500 
8500 
9500 

10500 
11500 
12500 
15000 
20.000 

 7.000 000إلى غایة   
 10.000 000إلى غایة   
 15.000 000إلى غایة   
 20.000 000إلى غایة   
 25.000 000إلى غایة   
 30.000 000إلى غایة   
 50.000 000إلى غایة   
 70.000 000إلى غایة   
 100.000 000إلى غایة   

 100.000 000   أكثر من

 )دج(قیمة البنایة )دج(التعریفة
1875 
3125 
5000 

15000 
17000 
25000 
30000 
36000 
40000 
45000 
50000 

 750 000إلى غایة       
 1.000 000إلى غایة       
 1.500 000إلى غایة       
 2.000 000إلى غایة       
 3.000 000إلى غایة       
 5.000 000إلى غایة       
 7.000 000إلى غایة       
 10.000 000إلى غایة       
 15.000 000إلى غایة       
 20.000 000إلى غایة       
 20.000 000أكثر من       
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  :بنایة ذات استعمال تجاري أو صناعي -  ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :رخص تقسیم األراضي -2
 :يتقسیم أراضي ذات استعمال سكن -  ت
  

 عدد األجزاء )دج(التعریفة

2000 

50.000 

70.000 

100.000 

200.000 

 10إلى  2من 

 50الى  11من

 150الى 51من

 250الى 151من

 250أكثر من 
 
 :تقسیم أراضي ذات استعمال تجاري أو صناعي -  ث
  

 عدد األجزاء )دج(التعریفة

6000 

12.000 

30.000 

 5إلى  2من  

 10الى  6من 

 10أكثر من  
  

VI - من مساحة) ²م(دج للمتر المربع 300تحدد تعریفة الرسم، عند تسلیم رخصة التھدیم بـ  
     .                                              األرضیة لكل بنایة معنیة بالھدم 

V  - تحدد تعریفة الرسم عند تسلیم شھادة المطابقة، كما یلي     :  
 
 :مزدوج بنایة ذات استعمال سكني أو استعمال -  أ

  
 )دج(قیمة البنایة )دج(التعریفة
1000 
1500 
1750 
2200 
3000 
3500 
4000 
6000 
8000 
9000 
12000 

 750 000إلى غایة   
 1.000 000إلى غایة   
 1.500 000إلى غایة   
 2.000 000إلى غایة   

 3.000 000  إلى غایة 
 5.000 000إلى غایة   
 7.000 000إلى غایة   
 10.000 000إلى غایة   
 15.000 000إلى غایة   
 20.000 000إلى غایة   
 20.000 000أكثر من   

  

 )دج(قیمة البنایة  )دج(التعریفة

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

100000 

110000 

120000 

130000 

150000 

 7.000 000إلى غایة   

 10.000 000ة   إلى غای

 15.000 000إلى غایة   

 20.000 000إلى غایة   

 25.000 000إلى غایة   

 30.000 000إلى غایة   

 50.000 000إلى غایة   

 70.000 000إلى غایة   

 100.000 000إلى غایة   

 100.000 000أكثر من   



 

53 

 

  : بنایة ذات استعمال تجاري أو صناعي -  ب

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI-  تعفى من الرسم الخاص المطبق على
الرخص العقاریة البنایات المھددة باالنھیار 

 .من طرف رئیس المجلس الشعبي  البلدي طبقا للقوانین واألنظمة الساریة المفعول   تھدیمھا تقرر والتي
VII -  دج ، عند تسلیم الشھادات التالیة2000ب تحدید تعریفة الرسم:  

  .شھادة التجزئة - 

 .شھادة التعمیر - 

 VIII-1  -   الذي  2008  سنة یولیو 20  في  لمؤرخا 15- 08  رقم انونالق  وجببم  المنشأة بالرخص الخاص  الرسم  تعریفات  تحدد  
  :یأتي كما التجاریة، وقیمتھا  البنایة استعمال  طبیعة  حسب ،إنجازھا  وإتمام البنایات مطابقة  قواعد  یحدد

  : سكني  استعمال  ذات  بنایة  -  أ
 ) دج  ( التعریفة ) دج  ( البنایة  قیمة

  750.000   غایة    إلى

   1.000.000 غایة  لىإ

   1.500.000 غایة  إلى

   2.000.000 غایة  إلى

   3.000.000 غایة  إلى

  5.000.000 غایة   إلى

   7.000.000 غایة  إلى

   10.000.000 غایة  إلى

   15.000.000 غایة  إلى

   20.000.000 غایة  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  بنایة  -  ب
 ) دج  ( التعریفة ) دج  ( البنایة  قیمة

 750.000   غایة   إلى

   1.000.000 غایة  إلى

   1.500.000 غایة  إلى

   2.000.000 غایة  إلى

   3.000.000 غایة  إلى

  5.000.000 غایة  إلى

   7.000.000 غایة  إلى

   10.000.000 غایة  إلى

   15.000.000 غایة  إلى

   20.000.000 غایة  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 

 )دج(قیمة البنایة  )دج(التعریفة

6000 

6500 

7500 

8500 

9500 

10500 

11500 

12500 

15000 

20.000 

 7.000 000إلى غایة   

 10.000 000إلى غایة   

 15.000 000إلى غایة   

 20.000 000إلى غایة   

 25.000 000إلى غایة   

 30.000 000إلى غایة   

 50.000 000إلى غایة   

 70.000 000إلى غایة   

 100.000 000إلى غایة   

 100.000 000أكثر من   



 

54 

 

  : وفالحي  حرفي  استعمال  ذات  بنایة - ج  

 )دج  ( التعریفة )  دج  ( ایةالبن  قیمة
 750.000   غایة  إلى
   1.000.000 غایة  إلى
   1.500.000 غایة  إلى
   2.000.000 غایة  إلى
   3.000.000 غایة  إلى
  5.000.000 غایة  إلى
   7.000.000 غایة  إلى
   10.000.000 غایة  إلى
   15.000.000 غایة  إلى
   20.000.000 غایة  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  بنایة  -  د

 )دج  ( التعریفة )  دج  ( البنایة  قیمة
   7.000.000 غایة  إلى
   10.000.000 غایة  إلى
   15.000.000 غایة  إلى
   20.000.000 غایة  إلى
   25.000.000 غایة  إلى
   30.000.000 غایة  إلى
   50.000.000 غایة  إلى
  70.000.000  غایة  إلى
  100.000.000 غایة   إلى

  100.000.000 من  أكثر

50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 

100.000 
110.000 
120.000 
130.000 
150.000 

  سنة  یولیو  20    في  المؤرخ  08 - 15  رقم  القانون  وجببم المنشأة  المطابقة  ادةشھ  تسلیم  عند  ،  الرسم  تعریفة  تحدد 2 - 
  : یأتي  كما التجاریة، وقیمتھا  البنایة  استعمال  طبیعة  حسب ،إنجازھا  وإتمام  البنایات  مطابقة  قواعد  یحدد  الذي 2008

   :مزدوج استعمال أو سكني استعمال ذات یةبنا -أ
  

 )دج  ( التعریفة ) دج  ( لبنایةا  قیمة
 750.000   غایة  إلى
   1.000.000 غایة  إلى
   1.500.000 غایة  إلى
   2.000.000 غایة  إلى
   3.000.000 غایة  إلى
  5.000.000 غایة  إلى
   7.000.000 غایة  إلى
   10.000.000 غایة  إلى
   15.000.000 غایة  إلى
   20.000.000 غایة  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 

   : وصناعي  تجاري  استعمال  ذات  بنایة  -  ب

 )دج  ( التعریفة )  دج  ( البنایة  قیمة
   7.000.000 غایة  إلى
   10.000.000 غایة  إلى
   15.000.000 غایة  إلى
   20.000.000 غایة  إلى
   25.000.000 غایة  إلى
   30.000.000 غایة  إلى
   50.000.000 غایة  إلى
   70.000.000 غایة  إلى
 100.000.000 غایة  إلى

  100.000.000 من  أكثر

6.000 
6.500 
7.500 
8.500 
9.500 

10.500 
11.500 
12.500 
15.000 
20.000 
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 . المنتوج  قیمة  من %  3 بـ  تحدد  الخاصة  النسخة  عن  إتاوة  لدفع  الخطي  ساخاالستن  أجھزة  ومنتجو  مستوردو  یخضع 47 :  المادة
 . أصحاب الحقوق  على  وتوزیعھا  اإلتاوة  ھذه  بتحصیل  اورةلمجا  والحقوق  المؤلف  لحقوق  الوطني  الدیوان  یكلّف
 . التنظیم  طریق  عن  وتوزیعھا  اإلتاوة  ھذه  تحصیل  كیفیات  تحدد

  
 2002    دیسمبر سنة 24   الموافق 1423 عام شوال 20 في المؤرخ 02 - 11 رقم القانون من 99    المادة أحكام تعدل 49 :لمادةا

 25 الموافق 1426 عام جمادى الثانیة 18 في المؤرخ 05 - 05 رقم األمر من 19 بالمادة المعدلة ،2003لسنة  المالیة قانون والمتضمن
  :یأتي كما وتحرر 2005 لسنة التكمیلي المالیة قانون تضمنوالم 2005 سنة یولیو

  عام  جمادى الثانیة 28  في  المؤرخ  05 - 12  رقم  القانون  من 73  المادة  في  علیھا المنصوص  اإلتاوة  مبلغ  تحدد  99 :المادة "
 وخدماتیة  وسیاحیة  ألغراض صناعیة  المائیة  الموارد  استعمال  قصد  المستحقة  بالمیاه  والمتعلق 2005  سنة  غشت 4  الموافق 1426

 . المقتطعة  المیاه  من  مكعب  متر  كل  عن )  دج  (25  دینارا  وعشرین  بخمسة 
  : یأتي  كما  اإلتاوة  ناتج یخصص

 الدولة، میزانیة لفائدة %4 -   
  ،" للمیاه  الوطني  الصندوق  " عنوانھ  الذي  079 - 302  رقم الخاص التخصیص  حساب  لفائدة  %44 -   

 .بالتحصیل  المكلفة  الوكالة  لفائدة  %12 -   

 . اإلتاوة  ھذه  بجمع  اختصاصھا  إقلیم  في  واحدة  كل  المائیة األحواض  وكاالت  تكلف

 ".  التنظیم  طریق  عن ،  الحاجة  عند ،  المادة  ھذه  تطبیق  كیفیات  تحدد

  2010لسنة  قانون المالیة التكمیلي  و المتضمن 2010غشت  26 المؤرخ في 10-01أمر رقم 

 میزانیة في سنوات والمذكورة  (5 )خمس  عن عمرھا یقل التي )خ.س( الخاصة صنف السیارات في المسجلة السیارات تخضع :26المادة 
 من طرف الجبائیة المالیة السنة خالل أشھر (3 ) ثالثة تفوق تساوي أو مجمعة فترة خالل الشركات ھذه نفس طرف المؤجرة من أو الشركات
  :یأتي كما مبلغھ سنوي یحدد رسم إلى الجزائر في المقیمة الشركات

  الرسمتعریفة    االقتناء عند السیارة قیمة

  دج  300.000  دج 5.000.000 و دج 2.500.000 بین ما

 دج  500.000  دج 5.000.000 من أكثر

 العملیات ھذه توافق عندما الجمھور النقل لفائدة بخدمة القیام أو التأجیر أو للبیع إما الموجھة حصریا اراتالسی على الرسم یطبق ال أنھ، غیر
 .المالكة للشركة النشاط العادي

 .الضریبة إعداد عند الرسم یخصم ال

  .الشركات أرباح على تصفیة الضریبة رصید تسدید الرسم بمناسبة یدفع

  2015لسنة  و المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2015ویلیة ج 23المؤرخ في  01-15أمر رقم 

  
 1995، لسنة المالیة والمتضمن قانون 1994 سنة  دیسمبر 31  في المؤرخ 94-03 رقم القانون من 73 المادة أحكام تعدل 39 : المادة

  : یأتي  كما وتحرر
 المحاكم، لدى  والمحلفة البیطریة المفوضة المصالح  تقدمھا  التي الرسمیة الشھادات والرخص إلغاء أو تسلیم  على یترتب 73 : المادة"

 . دج  1.000 جبائي قیمتھ  طابع  رسم تحصیل
  ".العامة للدولة للمیزانیة الرسم ھذا ناتج ویخصص

  
  2016دیسمبر سنة  28الموافق  1438ربیع األول عام  28مؤرخ في  14- 16قانون رقم 

2017یتضمن قانون المالیة لسنة    

تقدم اإلدارة الجبائیة استمارة التصریح الممكن تسلیمھا إلكترونیا " بعبارة " تقدم اإلدارة الجبائیة استمارة التصریح" تستبدل عبارة  :67المادة  

  .في المواد ذات الصلة في مختلف القوانین الجبائیة " 

المتضمن  1999دیسمبر سنة  23الموافق  1420مضان عام ر 15المؤرخ في  11- 99من القانون رقم  55تعدل أحكام المادة  :75المادة 
 31الموافق  1426ذو القعدة عام  29المؤرخ في  16-05من القانون رقم  49، المعدلة بموجب أحكام المادة 2000قانون المالیة لسنة 

رجب  24المؤرخ في  02- 08ر رقم من األم  25، المعدلة بموجب أحكام المادة 2006، المتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر سنة 
  :، وتحرر كما یأتي2008، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008یولیو سنة  27الموافق  1429عام 

  . یؤسس لصاح البلدیات رسم خاص على رخص العقارات -  I  :55المادة " 
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 II - نة أدناهتخضع عند تسلیمھا، للرسم على رخص العقارات، الرخص والشھادات المبی .  
  رخص البناء،  - 
  رخص تقسیم األراضي،  - 
  رخصة التھدیم،  - 
 .شھادات المطابقة والتجزئة والعمران - 

-IIIتحدد تعریفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبینة أدناه حسب القیمة التجاریة للبنایة أو حسب عدد الحصص:  
  :رخص البناء. 1

  :يبنایات ذات استعمال سكن. أ

 

  )دج(التعریفة   )دج(قیمة البنایة 
 3.000 750.000  إلى غایة

 5.000      1.000.000    إلى غایة
 7.500  1.500.000إلى غایة  
 22.500    2.000.000إلى غایة
 25.500    3.000.000إلى غایة
 37.500    5.000.000إلى غایة
 45.000    7.000.000 إلى غایة
 54.000    10.000.000                 إلى غایة
 60.000    15.000.000          إلى غایة
 67.500   20.000.000إلى غایة
 75.000    20.000.000ما یفوق

 

  :بنایات ذات استعمال تجاري أو صناعي . أ

  )دج(التعریفة   )دج(قیمة البنایة 
  75.000    7.000.000  إلى غایة 

  90.000                      10.000.000  إلى غایة
  105.000    15.000.000         إلى غایة
  120.000            20.000.000إلى غایة
  135.000   25.000.000إلى غایة
  150.000   30.000.000إلى غایة
  165.000    50.000.000إلى غایة
  180.000    70.000.000إلى غایة
  195.000    100.000.000إلى غایة
  225.000    100.000.000 ما یفوق

  

  :رخص تقسیم األراضي -2
 :تقسیم أراضي ذات استعمال سكني -  أ

 
 
 
 
 
 
 
  

 :تقسیم أراضي ذات استعمال تجاري أو صناعي -ب 
  
 
 
 
 

 

 عدد األجزاء )دج(التعریفة

2000 
50.000 
70.000 
100.000 
200.000 

 10إلى  2من 
 50الى  11من
 150الى 51من
 250الى 151من

 250أكثر من 

 األجزاءعدد  )دج(التعریفة
6000 

12.000 
30.000 

 5إلى  2من  
 10الى  6من 
 10أكثر من  
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VI - من مساحة) ²م(دج للمتر المربع 300تحدد تعریفة الرسم، عند تسلیم رخصة التھدیم بـ  
     .                                           األرضیة لكل بنایة معنیة بالھدم 

  - Vیأتي  كما شھادة المطابقة،  تسلیم  عند  الرسم  تعریفة  تحدد       :   
  :استعمال مزدوج  أو  سكني  استعمال  ذات  بنایات  - أ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

   : عيصنا  أو  تجاري  استعمال  ذات  بنایات  -  ب
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- من طرف رئیس المجلس الشعبي    تھدیمھا تعفى من الرسم الخاص المطبق على الرخص العقاریة البنایات المھددة باالنھیار والتي تقرر
 .ة المفعول البلدي طبقا للقوانین واألنظمة الساری

VII -  دج ، عند تسلیم الشھادات التالیة2000ب تحدید تعریفة الرسم:  
  .شھادة التجزئة  - 
 .شھادة التعمیر - 

 VIII-1  -   الذي  2008  سنة یولیو 20  في  المؤرخ 15- 08رقم   القانون  بموجب  المنشأة بالرخص الخاص  الرسم  تعریفات  تحدد  
  :یأتي كما التجاریة، وقیمتھا  استعمال البنایة  طبیعة  حسب إنجازھا،  نایات وإتمامالب مطابقة  قواعد  یحدد

  : سكني  استعمال  ذات  بنایة  -  أ

 ) دج  ( التعریفة ) دج  ( البنایة  قیمة
  750.000   غایة    إلى
   1.000.000 غایة  إلى
   1.500.000 غایة  إلى
   2.000.000 غایة  إلى
   3.000.000 غایة  إلى
  5.000.000 غایة   إلى
   7.000.000 غایة  إلى
   10.000.000 غایة  إلى
   15.000.000 غایة  إلى
   20.000.000 غایة  إلى

   20.000.000 من    أكثر

1.875 
3.125 
5.000 

15.000 
17.000 
25.000 
30.000 
36.000 
40.000 
45.000 
50.000 

 

  )دج  (  التعریفة  ) دج  (  البنایة  قیمة
  1.500  750.000 غایة  إلى
  2.250  1.000.000 غایة  إلى
  2.650  1.500.000 غایة  إلى
  3.300  2.000.000 غایة  إلى
  4.500   3.000.000 غایة  إلى
  5.250  5.000.000 غایة  إلى
  6.000  7.000.000 غایة  إلى
  9.000  10.000.000 غایة  إلى
  12.000  15.000.000 غایة  إلى
  13.500  20.000.000 غایة  إلى

 18.000 20.000.000 ما یفوق  

  )دج  (  التعریفة  )دج  (  البنایة  قیمة
  9.000  7.000.000غایة   إلى
  9.750 10.000.000 غایة  إلى
  11.250 15.000.000 غایة  إلى
  12.750 20.000.000 غایة  إلى
  14.250   25.000.000 غایة  إلى
  15.250  30.000.000 غایة  إلى
  17.250  50.000.000 غایة  إلى
  18.750  70.000.000 غایة  إلى
  22.500  100.000.000 غایة  إلى

  30.000 100.000.000 ما یفوق 
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 : وخدماتي  وتجاري ، سكني  مزدوج  استعمال  ذات  بنایة  -  ب
  

 ) دج  ( التعریفة ) دج  ( البنایة  قیمة
 750.000   غایة   إلى
   1.000.000 غایة  إلى
   1.500.000 غایة  إلى
   2.000.000 غایة  إلى
   3.000.000 غایة  إلى
  5.000.000 غایة  إلى
   7.000.000 غایة  إلى
   10.000.000 غایة  إلى
   15.000.000 غایة  إلى
   20.000.000 غایة  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 

  : وفالحي  حرفي  استعمال  ذات  بنایة -ج 

 )دج  ( التعریفة )  دج  ( البنایة  قیمة
 750.000   غایة  إلى
   1.000.000 غایة  إلى
   1.500.000 غایة  إلى
   2.000.000 غایة  إلى
   3.000.000 غایة  إلى
  5.000.000 غایة  إلى
   7.000.000 غایة  إلى
   10.000.000 غایة  إلى
   15.000.000 غایة  إلى
   20.000.000 غایة  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  بنایة  -  د

 )دج  ( التعریفة )  دج  ( البنایة  قیمة
   7.000.000 غایة  إلى
   10.000.000 غایة  إلى
   15.000.000 غایة  إلى
   20.000.000 غایة  إلى
   25.000.000 غایة  إلى
   30.000.000 غایة  إلى
   50.000.000 غایة  إلى
  70.000.000 یة غا  إلى
  100.000.000 غایة   إلى

  100.000.000 من  أكثر

50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 

100.000 
110.000 
120.000 
130.000 
150.000 

  سنة  یولیو  20    في  المؤرخ  08 - 15  رقم  القانون  المنشأة بموجب  المطابقة  شھادة  تسلیم  عند  ،  الرسم  تعریفة  تحدد 2 - 
  : یأتي  كما التجاریة، وقیمتھا  البنایة  استعمال  طبیعة  حسب إنجازھا،  وإتمام  البنایات  مطابقة  قواعد  یحدد  الذي 2008

   :مزدوج استعمال أو سكني استعمال ذات بنایة -أ
 )دج  ( التعریفة ) دج  ( البنایة  قیمة

 750.000   غایة  إلى
   1.000.000 غایة  إلى
   1.500.000 غایة  إلى
   2.000.000 غایة  إلى
   3.000.000 غایة  إلى
  5.000.000 غایة  إلى
   7.000.000 غایة  إلى
   10.000.000 غایة  إلى
   15.000.000 غایة  إلى

1.000 
1.500 
1.750 
2.200 
3.000 
3.500 
4.000 
6.000 
8.000 
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   20.000.000 غایة  إلى
  20.000.000 من  أكثر

9.000 
12.000 

   : وصناعي  تجاري  استعمال  ذات  بنایة  -  ب

 )دج  ( التعریفة )  دج  ( البنایة  قیمة
   7.000.000 غایة  إلى
   10.000.000 غایة  إلى
   15.000.000 غایة  إلى
   20.000.000 غایة  إلى
   25.000.000 غایة  إلى
   30.000.000 غایة  إلى
   50.000.000 غایة  إلى
   70.000.000 غایة  إلى
 100.000.000 غایة  إلى

  100.000.000 من  أكثر

6.000 
6.500 
7.500 
8.500 
9.500 
10.500 
11.500 
12.500 
15.000 
20.000 

  
 2018 لسنة  المالیة ، یتضمن قانون 2017سنة دیسمبر 27 الموافق 1439 عام الثاني ربیع8 في  مؤرخ 11-17 رقم  قانون

 ،2000 لسنة المالیة والمتضمن قانون 9991 سنة دیسمبر32 في المـؤرخ11-99 رقـم القانون من 55 المادة أحكام م وتتم تعدل :77 المادة
 :یأتي كما  وتحرر

 .بھا المتعلقة والشھادات الرخص وكل التعمیر عقود على خاص رسم البلدیات لصالح یؤسس -الأو :55 المادة“

 :أدنـاه المبینة والشھادات الرخص التعمیر، عقود ىعل الخاص للرسم تسلیمھا، عند تخضع - ثانیا

 البنـاء، رخص–

 التجزئة، رخص–

 الھدم، رخص–

  المطابقة، شھادة–

 التقسیم، شھادة–

 التعمیر، شھادة–

 .االستغالل قابلیة شھادة–

  .جزاءألا عدد حسب أو لتجاریة للبنایةا القیمة أو المساحة المبنیة حسب أدناه، المبینة الوثائق من صنف لكل الرسم ھذا مبالغ تحدد -ثالثا

 : البنـاء رخـصة -1
 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )2م/ دج(التعریفة  )2م(المساحة المبنیة  النوع

  
  

 بنایات ذات استعمال سكني

 150 200غایة  إلى
 300 500 غایة إلى
 200  1.000غایة  إلى
 100 5.000  غایة إلى
 70 10.000غایة  إلى
 40 1 0.000من   یفوق ما

 )2م/ دج(التعریفة  )2م(المساحة المبنیة  لنوعا

  

  

 بنایات في إطار الترقیة العقاریة

 650 200غایة  إلى

 400 500 غایة إلى

 250  1.000غایة  إلى

 150 5.000  غایة إلى

 90 10.000غایة  إلى

 50 1 0.000من   یفوق ما
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  : رخصة التجزئة -2
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

 أسطح مساحات مجموع(المبنیة  للمساحة المربع للمتر دج 300  بـ الھدم رخصة تسلیم عند الرسم، ھذا مبلغ یحدد: الھدم رخصة -3
  .للبنایة ) رضیةألا

 : المطابقة شھادة  -4

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

  

 )دج(التعریفة  )دج(قیمة البنایة  النوع
  
  
  

  بنایات ذات استعمال  تجاري أو صناعي
  
 

 100.000 7.000.000غایة  إلى
 120.000 10.000.000 غایة إلى
 140.000  15.000.000غایة  إلى
 160.000 20.000.000  غایة إلى
 180.000 25.000.000غایة  إلى
 200.000 30.000.000غایة   إلى
 220.000 50.000.000غایة   إلى
 240.000 70.000.000ایة  غ إلى
 260.000 100.000.000غایة   إلى

 300.000 100.000.000ما یفوق 

 النوع
 )دج(التعریفة  العدد 

  

  

 تجزئة ذات استعمال سكني

 3.000 قطع 10إلى  2من 

 75.000 قطعة 50 إلى 11 من

 105.000 قطعة 150 إلى 51من

 150.000 قطعة 250إلى  511من

 300.000 قطعة 250  یفوق ما

  

 تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعي

 9.000 قطع 5 إلى2 من 
 18.000 قطع 01إلى 6 من 

 45.000 قطع 01 یفوق ما

 )2م/ دج(التعریفة  )2م(المساحة المبنیة  النوع

  

  

 بنایات ذات استعمال سكني

 75 200غایة  إلى

 45 500 غایة إلى

 30  1.000غایة  إلى

 15 5.000  غایة إلى

 10 10.000غایة  إلى

 05 1 0.000من   یفوق ما

 )2م/ دج(التعریفة  )2م(المساحة المبنیة  النوع
  
  

 بنایات في إطار الترقیة العقاریة

 100 200غایة  إلى
 60 500 غایة إلى
 40  1.000غایة  إلى
 25 5.000  غایة إلى
 15 10.000غایة  إلى
 10 1 0.000من   یفوق ما



 

61 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 

  : التقسیم شھادة -5
  .دج000.3 بـ التجزئة شھادة تسلیم عند الرسم، ھذا مبلغ یحدد

 : التعمیر شھادة -6

 .دج000.3 بـ التعمیر شھادة تسلیم عند الرسم، مبلغ ھذا یحدد
 : لستغالالا قابلیة شھادة -7

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 للقوانین طبقا  البلدي الشعبي رئیس المجلس تھدیمھا یقرر والتي نھیارالبا المھددة البنایات التعمیر على عقود الخاص الرسم من تعفى  -رابعا
  .”المفعول الساریة والتنظیمات

 0002 المالیة لسنة قانون والمتضمن  1999  سنة دیسمبر 23 في المؤرخ11-99 رقم القانون من 65أحكام المادة  تعدل :78  المادة
  : یأتي وتحرر  كما

ینشأ لفائدة البلدیات، على اإلعالنات والصفائح المھنیة باستثناء تلك المتعلقة بالدولة والجماعات اإلقلیمیة والحاملة للطابع  – أوال :56المادة “
 .والصفائح المھنیة اإلنساني ، رسم خاص على اإلعالنات

 : یؤسس الرسم على  - ثانیا

  اإلعالنات على األوراق العدیة ، المطبوعة  والمخطوطة بالید، - 
اإلعالنات التي تعرضت إلى تجھیز ما قصد إطالة بقائھا ، سواء تم تحویل ھطا الورق وتھیئتھ، أو كانت ھذه اإلعالنات مغطاة بزجاج، أو   - 

 ".إعالنات على ورق مجھزة ومحمیة"ل وضعھا على قماش أو قطع معدنیة ومسماة مادة أخرى ، أو تم إلصاقھا، قب
  

اإلعالنات المدھونة ، أو بصفة عامة ، المعلقة في مكان عمومي ، حتى ولو كانت غیر موجودة على بنایة وال على جدار أي بعبارة  أخرى  - 
 اإلعالنات األخرى غیر تلك المطبوعة أو المخطوطة على الورق،

نات المضیئة المكونة من مجموعة حروف أو إشارات موضوعة بصفة خاصة فوق ھیكل المبنى أو ركیزة ما لجعل اإلعالن مرئیا في اإلعال - 
 النھار أو اللیل،

 .الصفائح المھنیة ، من كل المواد ، مخصصة للتعریف بالنشاط  بالید - 

 : أدناه موضحة ھي كما خیرةألا ھذه حجم وحسب المعروضة عالناتإلا عدد حسب الرسم مبلغ یحدد -ثالثا

 

 

 )دج(التعریفة  )دج(قیمة البنایة  النوع
  
  
  

  بنایات ذات استعمال  تجاري أو صناعي
  
 

 12.000 7.000.000غایة  إلى

 13.000 10.000.000 غایة إلى
 15.000  15.000.000غایة  إلى
 17.000 20.000.000  غایة إلى
 19.000 25.000.000غایة  إلى
 21.000 30.000.000غایة   إلى
 23.000 50.000.000غایة   إلى
 25.000 70.000.000 غایة  إلى
 30.000 100.000.000غایة   إلى

 40.000 100.000.000ما یفوق 

 )2م/دج(التعریفة  العدد  النوع

  
  

 تجزئة ذات استعمال سكني

 500 قطع 10إلى  2من 
 10.000 قطعة 50 إلى 11 من
 15.000 قطعة 150 إلى 51من
 20.000 قطعة 250إلى  511من
 45.000 قطعة 250  یفوق ما

  
 تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعي

 1.500 قطع 5 إلى2 من 
 2.500 قطع 01ى إل6 من 

 6.500 قطع 01 یفوق ما
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 )دج(المبلغ  تعیین اإلعالنات 

  : اإلعالنات على الورق العادي ، مطبوعة أو  مخطوطة بالید -1
  متر مربع؛) 1(الحجم یقل أو یساوي واحد  - 
 متر مربع؛) 1(أكبر من واحد  - 
 اإلعالنات على ورق  مجھزة أو محمیة -2
 متر مربع؛) 1(الحجم  یقل أو یساوي واحد  - 
 .متر مربع) 1(م أكبر من واحد الحج - 

  
200  
300  
  

400  
800 

  

  : أدناه موضحـة ھي كما عالن،إلا حجم وحسب السنویة الفترات حسب الرسم مبلغ یحدد -رابعا
 )دج(المبلغ  تعیین اإلعالنات  والصفائح المھنیة

  إعالنات  مدھونة -1
  متر مربع؛) 1(الحجم یقل أو یساوي واحد  - 
 مربع؛ متر) 1(حجم أكبر من واحد  - 
 اإلعالنات مضاءة  -2
 حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع؛ - 
 صفائح مھنیة -3
 متر مربع؛) 1/2(مساحة  تقل أو تساوي نصف  - 
 .متر مربع) 1/2(مساحتھا أكبر من نصف  - 

  
1.000  
1.500  

  
2.000  

  
5.000  
7.500 

  

المخطوطة بالید ، وإعالنات على الورق المجھزة أو المحمیة یسدد الرسم الخاص على اإلعالنات فوق الورق العادي ، المطبوعة أو   -خامسا 
  قبل اإلعالن ، بقسیمة إلى القابض البلدي،

 تكون مماثلة بالنسبة لمبلغ الرسم المفروض على اإلعالنات على الورق المجھزة أو المحمیة ، اإلعالنات على الورق العادي ، المطبوعة أو
  .ان عمومي مغطى أو داخل سیارة، مھما كانت خدمة النقل العموميالمخطوطة بالید، الموضوعة سواء في مك

  . یسدد الرسم على اإلعالنات المدھونة في الشھر الذي تبدأ فیھ كل فترة سنویة

  .یوما ابتداء من یوم تشغیلھا بالنسبة لالستحقاقات السنویة) 60(یدفع الرسم مسبقا، في أجل ستین 

  .ي مساحة مستطیل تمر أضالعھ على النقاط القصوى بشكل إعالنو تتمثل المساحة الخاضعة للضریبة ف

  .متمیزین) 02(و یضاعف الرسم بالنسبة لكل إعالن یتضمن أكثر من إعالنین 

  :تكون مماثلة لإلعالنات المضیئة بالنسبة لتطبیق الرسم - سادسا

  . عالنات المضیئة كما ھي محددة أعالهاإلعالنات التجاریة المضیئة و الالفتات التي تتوفر فیھا الممیزات النوعیة اإل -1

  .اإلعالنات على الورق، اإلعالنات المدھونة و الالفتات المضیئة لیال بواسطة جھاز خاص -2

 :یؤسس الرسم تحت اسم الفاعل بالنسبة إلى - سابعا

 اإلعالنات في الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة بالید؛ -

  ة؛اإلعالنات من الورق، المجھزة أو المحمی -

تحت اسم الطابع بالنسبة للمنشورات الخارجیة من آالت الطباعة عندما یكون أصحاب ھذه اإلعالنات غیر معنیین من طرف النص المطبوع  -
  أو عندما یعین النص مجموعات وجماعات من غیر الجماعات اإلقلیمیة والمطبوعات ذات الطابع اإلنساني؛

 .عمومي مغطىتحت اسم الناشر بسبب وضع إعالنات في مكان  -

یعتبر كناشر من أجل تطبیق ھذا النص كل شخص لھ حریة التصرف أو حق االنتفاع، بالمكان العمومي المغطى سواء باسم مسیر أو إداري 
 .أو مستأجر أو متنازل

 :تحت اسم من في فائدتھ وضع اإلعالن أو مقاول للنشر بالنسبة -

 لإلعالنات المدھونة؛  

 لإلعالنات المضیئة. 

 5.000من  لغرامة أو المحمیة، المجھزة عالناتإلو ا بالید المخطوطة أو طبوعةملا العادي، الورق على عالناتإلا أصحاب تعرضی -ثامنا
 .مسبقا للرسم خاضعة تكون أن دون موضوعة نسخة كل  عن دج 25.000  ىلا دج
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 . عاله، وكذا أحكام الفقرة األولى من ھذا المقطعوتطبق أیضا ھذه الغرامة على أصحاب اإلعالنات عن كل مخالفة ألحكام المقطع الخامس أ

 تعاین المخالفات ألحكام المقطع الخامس بواسطة محاضر یعدھا إما أعوان مصالح قباضة البلدیة وإما أعوان قوات األمن -تاسعا  

من  439ت المحددة بموجب المادة تمزق اإلعالنات المھربة من الرسم الخاص، فضال عن ذلك تطبق على ملصقي اإلعالنات العقوبا - عاشرا  
  قانون العقوبات

  . یعاقب، بصفة تضامنیة، طابع اإلعالن المخالف وصاحب اإلعالن، بالغرامة المقررة في المقطع الثامن أعاله - حادي عشرا  

تم لصق اإلعالن في فائدتھم وفضال عن ذلك، یتابع دفع الرسم والعقوبات بصفة تضامنیة بالنسبة لإلعالنات المدھونة، ضد األشخاص الذین  
  . ومقاول النشر

  . من أحكام المقطع الخامس أعاله، بغرامة مساویة لمبلغ الرسم 3یعاقب على كل مخالفة للفقرة  -ثاني عشرا  

من  2ة من المقطع الثاني وكذا اإلعالنات المنصوص علیھا في الفقر 3و 2و  1یطبق على اإلعالنات المذكورة في الفقرات  -ثالث عشرا  
  . "إعالنات متمیزة) 5(المقطع الخامس ضعف مبلغ الرسم المطابق لحجمھا، إذا احتوت على أكثر من خمسة 

 :یأتي كما وتحرر ،2001لسنة المالیة قانون من93 المادة  أحكام تتمم :118المادة 

 35إلى   28و 27و 52و 22و 02و71و51إلى11 للفصول التابعة والعضویة الكیمیائیة المواد والرسوم، الحقوق من تعفى :93المادة “
 لصنع األدویة والموجھة نیةالالصناعات الصید طرف من المستوردة الجمركیة، التعریفة من 96و 83و 76و07و 84و 40إلى  38و

 .بھ المعمول التشریع بموجب علیھ منصوص ھو كما الطبیة والمستلزمات 

 .”التنظیم طریق عن الحاجة، عند ھذه المادة، تطبیق كیفیات تحدد

  . 2019یتضّمن قانون المالیة لسنة ،2018دیسمبر سنة  27مؤرخ في  18-18قانون رقم 

  
والمتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر سنة  23المـؤرخ في  11-99من القانون رقـم  55تعدل وتتمم أحكام المادة  : 51المادة 

 :، المعدلة والمتممة، وتحرر كما یأتي 2000

 .بھا المتعلقة والشھادات الرخص وكل التعمیر عقود على خاص رسم البلدیات لصالح یؤسس -الأو :55 ادةالم"

 :أدنـاه المبینة والشھادات الرخص التعمیر، عقود على الخاص للرسم تسلیمھا، عند تخضع - ثانیا

 البنـاء، رخص–

 التجزئة، رخص–

 الھدم، رخص–

  المطابقة، شھادة–

 التقسیم، شھادة–

 التعمیر، ھادةش–

 .االستغالل قابلیة شھادة–

  .جزاءألا عدد حسب أو التجاریة للبنایة القیمة أو المساحة المبنیة حسب أدناه، المبینة الوثائق من صنف لكل الرسم ھذا مبالغ تحدد -ثالثا

 : البنـاء رخـصة -1
 

  

  

  

  

  

 )2م/ دج(التعریفة  )2م(المساحة المبنیة  النوع

  
  

 بنایات ذات استعمال سكني

 150 200غایة  لىإ
 300 500 غایة إلى
 200  1.000غایة  إلى
 100 5.000  غایة إلى
 70 10.000غایة  إلى
 40 1 0.000من   یفوق ما



 

64 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 

 
 : رخصة التجزئة -2

  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 أسطح مساحات مجموع(المبنیة  للمساحة المربع للمتر دج 300  بـ الھدم رخصة تسلیم عند الرسم، ھذا مبلغ یحدد: الھدم رخصة -3
  .للبنایة ) رضیةألا

 : المطابقة شھادة  -4

  

  

  

  

  

  

  

 

 )2م/ دج(التعریفة  )2م(المساحة المبنیة  النوع

  

  

 بنایات في إطار الترقیة العقاریة

 650 200غایة  إلى

 400 500 غایة إلى

 250  1.000یة غا إلى

 150 5.000  غایة إلى

 90 10.000غایة  إلى

 50 1 0.000من   یفوق ما

 )دج(التعریفة  )دج(قیمة البنایة  النوع
  
  
  

  بنایات ذات استعمال  تجاري أو صناعي
  
 

 100.000 7.000.000غایة  إلى
 120.000 10.000.000 غایة إلى
 140.000  15.000.000غایة  إلى
 160.000 20.000.000  غایة إلى
 180.000 25.000.000غایة  إلى
 200.000 30.000.000غایة   إلى
 220.000 50.000.000غایة   إلى
 240.000 70.000.000غایة   إلى
 260.000 100.000.000غایة   إلى

 300.000 100.000.000ما یفوق 

 )دج(التعریفة  العدد  النوع

  
  

 تجزئة ذات استعمال سكني

 3.000 قطع 10إلى  2من 
 75.000 قطعة 50 إلى 11 من
 105.000 قطعة 150 إلى 51من
 150.000 قطعة 250إلى  511من
 300.000 قطعة 250  یفوق ما

  
 تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعي

 9.000 قطع 5 إلى2 من 
 18.000 قطع 01إلى 6 من 

 45.000 قطع 01 یفوق ما

 النوع
 )2م/ دج(التعریفة  )2م(المساحة المبنیة 

  

  

 بنایات ذات استعمال سكني

 75 200غایة  إلى

 45 500 غایة إلى

 30  1.000غایة  إلى

 15 5.000  غایة إلى

 10 10.000غایة  إلى

 05 1 0.000من   یفوق ما
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  : التقسیم شھادة -5
  .دج000.3 بـ التجزئة شھادة تسلیم عند ،الرسم ھذا مبلغ یحدد

 : التعمیر شھادة -6
 .دج000.3 بـ التعمیر شھادة تسلیم عند الرسم، مبلغ ھذا یحدد

 : ستغاللالا قابلیة شھادة -7
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للقوانین طبقا  البلدي الشعبي رئیس المجلس تھدیمھا قرری والتي نھیارالبا المھددة البنایات التعمیر على عقود الخاص الرسم من تعفى  -رابعا
  .”المفعول الساریة والتنظیمات

 

 )2م/ دج(التعریفة  )2م(المساحة المبنیة  النوع
  
  

 بنایات في إطار الترقیة العقاریة

 100 200غایة  إلى
 60 500 غایة إلى
 40  1.000ایة غ إلى
 25 5.000  غایة إلى
 15 10.000غایة  إلى
 10 1 0.000من   یفوق ما

 )دج(التعریفة  )دج(قیمة البنایة  النوع
  
  
  

  بنایات ذات استعمال  تجاري أو صناعي
  
 

 12.000 7.000.000غایة  إلى

 13.000 10.000.000 غایة إلى
 15.000  15.000.000غایة  إلى

 17.000 20.000.000  غایة لىإ
 19.000 25.000.000غایة  إلى
 21.000 30.000.000غایة   إلى
 23.000 50.000.000غایة   إلى
 25.000 70.000.000غایة   إلى
 30.000 100.000.000غایة   إلى

 40.000 100.000.000ما یفوق 

 )دج(التعریفة  العدد  النوع

  
  

 تجزئة ذات استعمال سكني

 500 قطع 10إلى  2من 
 10.000 قطعة 50 إلى 11 من
 15.000 قطعة 150 إلى 51من
 20.000 قطعة 250إلى  511من
 45.000 قطعة 250  یفوق ما

  
 تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعي

 1.500 قطع 5 إلى2 من 
 2.500 قطع 01إلى 6 من 

 6.500 قطع 01 یفوق ما


