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 ٌتضمن قانون التسجٌل ، 5367دٌسمبر سنة    9الموافق لـ  5937ذي ا لحجة عام  56، مؤرخ فً 501 -67أمر رقم 

 باسم الشعب

إنربٌسالحكومة،ربٌسمجلسالوزراء،

بناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌة،-

جمادىاألولى18المإرخفً53-70ورقم1965ٌولٌوسنة10قالمواف1385ربٌعاألولعام11المإرخفً182-65وبمقتضىاألمرٌنرقم-

والمتضمنٌنتؤسٌسالحكومة،1970ٌولٌوسنة21الموافق1390عام

المإرخفً157-62والمتضمنإلؽاءالقانونرقم1973ٌولٌوسنة5الموافق1393جمادىالثانٌةعام5المإرخفً29- 73وبمقتضىاألمررقم-

.1962دٌسمبرسنة31والرامًإلىالتمدٌد،حتىإشعارآخر،لمفعولالتشرٌعالنافذإلىؼاٌة1962دٌسمبرسنة31

والمتضمنالموافقةعلىالقوانٌنالجبابٌة،1975سنةدٌسمبر30الموافق1395ذيالحجةعام27المإرخفً87-75وبمقتضىاألمررقم-

بماٌلً:ٌؤمر

إناألحكامالملحقةبهذااألمر،تشكلقانونالتسجٌل.: المادة األولى

 المادة ألحكام التقنٌنطبقا بعد ٌتكون، تنظٌمٌا ملحقا التشرٌعٌة، فضبلعنأحكامه 2وٌمكنأنٌشملقانونالتسجٌل، بهأدناه منالنصوصالمتعلقة ،

نشرهافًالجرٌدةالرسمٌةللجمهورٌةالجزابرٌةالدٌمقراطٌةالشعبٌة.والمتخذةعلىشكلمراسٌموقراراتتم

تخذإنالنصوصالتشرٌعٌةوالتنظٌمٌةالمعدلةأوالمتممةلؤلحكامالمتعلقةبرسومالتسجٌل،تكونعندالحاجةموضوعتقنٌنبواسطةمراسٌمت: 2المادة 

بناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌة.

ذااألمروكذاقانونالتسجٌلفًالجرٌدةالرسمٌةللجمهورٌةالجزابرٌةالدٌمقراطٌةالشعبٌة.ٌنشره: 3المادة 

.1976حرربالجزابرفًدٌسمبرعام

 هواري بومدٌن 
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 الفهرس

 

 
 الباب األول

 تحدٌد الرسوم المطبقة وطرق تسجٌل العقود

 مواد القانون

مكرر15إلى1

8إلى1سومالتسجٌلالمطبقةطرٌقةتحدٌدر-القسماألول

10و9 ٌرالقضابٌةؼطرٌقةتسجٌلالعقودالمدنٌةوالعقود-القسمالثانً

12و11الحداألدنىللتحصٌل-القسمالثالث

3مكرر12مكررو12الوثابقالمثبتةللنقل.-القسمالثالثمكرر

6مكرر12إلى4مكرر12الشفويطرٌقةتسجٌلنقلالملكٌة- 3القسمالثالثمكرر

 13 طرٌقةتحدٌدرسومالتسجٌلالمطبقةعلىالنقلالمقرونلؤلموالالمنقولةوالعقاري-القسمالرابع

مكرر15إلى14منطرٌقةتسجٌلالعقودالموثقة-القسمالخامس

 الباب الثانً
 تحدٌد القٌم الخاضعة للرسوم النسبٌة والتصاعدٌة 

57لىإ16من

18و17اإلٌجارات-القسماألول

19مبادلةالعقارات-القسمالثانً

20القسمة-القسمالثالث

23إلى21منالرٌوع-القسمالرابع

24الشركات-القسمالخامس

35إلى25مننقلالملكٌةلقاءعوضومجانا-القسمالسادس

46إلى36منعنطرٌقالوفاةنقلالملكٌة-القسمالسابع

51إلى47من.الخزاناتالمإجرة،الظروؾالمختومةوالعلبالمقفولةالمودعة-القسمالثامن

52الوقابعالحربٌة األموالالمتلفةأوالمتضررةنتٌجةالكوارثالطبٌعٌةأو-القسمالتاسع

54و53ملكٌةالرقبةوحقاالنتفاع-القسمالعاشر

 57إلى55منلقٌمالمحددةبموجبالتصرٌحاتالتقدٌرٌةلؤلطراؾوعقودالتوثٌقا-لحاديالعاشرالقسما

 الباب الثالث
 آجال تسجٌل العقود والتصرٌحات 

74إلى58من

63إلى58منالعقودالعمومٌةوالعقودالعرفٌة-القسماألول

64الوصٌة.–القسمالثانً

71إلى65مننقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة-لثالقسمالثا

74إلى72منأحكاممشتركة-القسمالرابع

 الباب الرابع
 المصالح المختصة بتسجٌل العقود ونقل الملكٌات  

80إلى75من

79إلى75منالوفاةالعقودونقلالملكٌاتؼٌرنقلالملكٌاتعنطرٌق-القسماألول

 80نقلالملكٌةمنطرٌقالوفاة-ثانًالقسمال

 الباب الخامس
 دفع الرسوم

92إلى81من

83إلى81منالمدٌنونبالرسوم-القسماألول

90إلى84منالدفعالجزبًأوالمإجل-القسمالثانً

 92و91المساهمةفًالدفع-القسمالثالث

 الباب السادس
 العقوبات الجبائٌة

122لىإ93من

100إلى93منوالتصرٌحاتالخاطبةتعدمالتسجٌلأوالتؤخٌرفًالتسجٌل،اإلؼفاال-القسماألول


112إلى101منعدمكفاٌةالثمنأوالتقدٌرات-القسمالثانً

117إلى113مناإلخفاء-القسمالثالث

مكرر118و118حقالشفعة-القسمالرابع

121إلى119منلجبابًالؽشا-القسمالخامس

122منعالمراقبةالجبابٌة-القسمالسادس

 الباب السابع
 التزامات الخاضعٌن للضرٌبة وأعوان الدولة العمومٌٌن  

 189إلى123من

129إلى123منالعقودالناتجةعنعقودسابقةوالعقودالمقدمةإلىالقضاء-القسماألول

131و130خةثانٌةمنالعقودالعرفٌةلدىمصلحةالتسجٌلإٌداعنس-القسمالثانً

132الكشؾالواجبتقدٌمهإلىمصالحنقلملكٌةمسحاألراضًعندإعدادالعقود-القسمالثالث
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للملكٌةالعقارٌةالمعلنةأوالناقلةأوالمنشبة

137إلى133منتوكٌدالصدق-القسمالرابع

138ارٌخومكانوالدةاألطراؾوجنسٌتهمت-القسمالخامس

152إلى139منحقاإلطبلع.-القسمالسادس

153.اإلٌداعلدىمصلحةالتسجٌلللكشوؾاإلجمالٌةللعقودواألحكام-القسمالسابع

مكرر162إلى154مناتاإلدارلكتاباتالضبطوكتابنالتابعٌفهارسالموثقٌنوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذ-القسمالثامن

170إلى163منالبٌعالعمومًللمنقوالت-القسمالتاسع

174إلى171منطرٌقالوفاةااللتزاماتالخاصةالتًتهمنقلالملكٌةعن-القسمالعاشر

176و175وثٌقةالتؤمٌنضدالسرقةوالحرٌقالموقعةمنقبلأشخاصمتوفٌن-القسمالحاديعشر

الثانًعشر -القسم المودعة المودع التزامات-بسببالوفاة المبالػالمستحقة-السنداتأوالمبالػأوالقٌم
المدٌنٌنلدٌهمأو

179إلى177من

188إلى180منالتزاماتمفتشًالتسجٌل-القسمثالثعشر

189الشهاداتالفردٌةللوفاة-القسمالرابععشر

 نالباب الثام
 التقادم واسترداد الرسوم

205إلى190من

196إلى190مناستردادالرسوم-القسماألول

205إلى197التقادم-القسمالثانً

 الباب التاسع
 تحدٌد الرسوم 

264إلى206من

 207 دج10العقودالخاضعةلرسمثابتقدره-القسماألول

210إلى208مندج1.500مثابتقدرهالعقودالخاضعةلرس-القسمالثانً

211د.ج500العقوداألخرىالخاضعةلرسمثابتقدره-القسمالثالث

212دج3.000العقودالخاضعةلرسمثابتقدره-القسمالرابع

مكرر212ملٌوندج1,5العقودالخاضعةلرسمثابتقدره-القسمالرابعمكرر

216إلى213منالتسجٌلالقضابًرسم-القسمالخامس

217المتروكاتمنأجلأعمالالتؤمٌنأوالمؽامرةالكبرى-القسمالسادس

219و218التنازلعناألسهموالحصصفًالشركات-القسمالسابع

222إلى220مناإلجارة–القسمالثامن

 224و223لتصرٌحبهمااختٌارالمزاٌدالحقٌقًأوالصدٌقأوا-القسمالتاسع

225الدٌون–القسمالعاشر

227و226مبادالتالعقارات-القسمالحاديعشر

228نقلملكٌةالمحبلتالتجارٌةوالزبابنلقاءعوض-القسمالثانًعشر

230و229بٌعالعقارالشابع-القسمالثالثعشر

243إلى231مننقلالملكٌةمجانا-القسمالرابععشر

247إلى244منالقسمة–القسمالخامسعشر

1مكرر251إلى248الشركات-القسمالسادسعشر

عقارٌةأو البٌوعوالعقوداألخرىالناقلةللملكٌةأوحقاالنتفاعألموالعقارٌةأوحقوق-القسمالسابععشر
لقاءعوضأولزبابنوكذلكللتنازلعنحقاإلجارةلمحبلتتجارٌة

مكرر261إلى252من

264إلى262منالبٌوعوؼٌرهامنالعقودالناقلةللملكٌةلقاءعوضلمنقوالتوأشٌاءمنقولة-القسمالثامنعشر

 الباب العاشر
 العقود التً ٌجب تسجٌلها على الحساب أو الخاضعة لتأشٌرة خاصة 

269إلى265من

265ةقضابًعلىالحسابفًالدعاويالمدنٌرسمالتسجٌلال-القسماألول

مكرر265الدعاويالجنابٌةرسمالتسجٌلالقضابًعلىالحسابفً-القسماألولمكرر

266 صحٌفةالسوابقالقضابٌة-القسمالثانً

3مكرر267إلى267منالبلدٌات-القسمالثالث

 268لتسوٌةالقضابٌةاإلفبلسوا-القسمالرابع

269مراجعةالدعاويالجنابٌةوالجنحٌة-القسمالخامس

 ي عشر  الباب الحاد
 اإلعفاءات

5مكرر347إلى270من

 الباب الثانً عشر 
 أحكام مختلفة

 351إلى348من

 الباب الثالث عشر 
 الرسوم الخاصة المترتبة عن نقل الملكٌة لقاء عوض  

 353و352

 اب الثالث عشر مكررالب  
 رسم اإلشهار العقاري 

16-353إلى1-353من

 اإلجراءاتالخاضعةللرسم-القسماألول
 4-353إلى1-353من

6-353و353-5اإلعفاءات–القسمالثانً
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12-353إلى7-353منتصفٌةالرسمودفعه-القسمالثالث

353-16إلى13-353منأحكاممختلفة-القسمالرابع

 الباب الرابع عشر 
 تحصٌل الرسوم

367إلى354من

مكرر365إلى354منالمتابعاتوالدعاوي.-القسماألول

367و366واالمتٌازات.الضمانات–القسمالثانً

 الباب الخامس عشر
 رسوم التوثٌق 

373إلى368من

 أحكام جبائٌة غٌر مقننة
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 لباب األولا

 تحدٌد الرسوم المطبقة وطرق تسجٌل العقود 

 القسم األول

 طرٌقة تحدٌد رسوم التسجٌل المطبقة 

تحصلرسومالتسجٌلحسباألسسوتبعاللقواعدالمحددةبموجبهذاالقانون.المادة األولى:

تبعالنوعالعقودونقلالملكٌةالخاضعةلهذهالرسوم.تكونرسومالتسجٌلثابتةأونسبٌةأوتصاعدٌة:  2المادة 

عقارٌةوالٌطبقالرسمالثابتعلىالعقودالتًالتثبتنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعأوالتمتعلمدىالحٌاةأولمدةؼٌرمحددةألموالمنقولةأو:   3المادة

مةٌطبقهذاالرسمعلىجمٌعالعقوداألخرىالتًتقدمطواعٌةإلجراءالتسجٌلحتىولولحصةفًشركةوالقسمةأموالمنقولةأوعقارٌة،وبصفةعا

كانتمعفاةمنه.

منهذاالقانون. 212إلى 208والموادمن 206وٌحصلهذاالرسمحسبالمعدالتالمحددةبموجبالمادة
(1)



نقلالملكٌةأوحقاالنتفاعأوالتمتعباألموالالمنقولةأوالعقارٌةسواءبٌناألحٌاءأمعنٌإسسالرسمالنسبًأوالرسمالتصاعديبالنسبةل:  4لمادةا

أدناهوالعقودالمثبتةإمالحصةفًشركةأوقسمةأموالمنقولةأوعقارٌة.221ةللعقودالمشارإلٌهافًالمادةطرٌقالوفاةوكذلكبالنسب

وٌفرضهذانالرسمانعلىالقٌم.منهذاالقانون. 264إلى 216تصاعديمحددةبموجبالموادمنوإنمعدالتالرسمالنسبًوالرسمال

وقؾ.إنالنظامالجبابًالمطبقوالقٌمالخاضعةللرسم،ٌحددعندتارٌختحققالشرطوذلكفٌماٌخصنقلالملكٌاتواالتفاقاتالمقٌدةبشرطم:   5المادة 

تضمنعقدتدبٌرٌنٌختلفانفًالتعرٌفةولكن،نظراالرتباطهما،لٌسمنطبٌعتهماأنٌترتبعنهماالحقفًتعددالرسوم،فإنالتدبٌرعندماٌ:  6المادة 

الذيٌكونأساسالتحصٌلالرسمهوالتدبٌرالذيٌتضمنالتعرٌفةالقصوى.

قضابٌاعدةتدابٌرمستقلةأومنؼٌرالبلزمأنالتكونبالضرورةإحداهامشتقةمنعندماتوجدفًأيعقدسواءكانمدنٌاأوقضابٌاأوؼٌر: 6المادة 

نهٌترتبعلىكلتدبٌررسمخاصحسبنوعه،وتحددحصةهذاالرسمبموجبالمادةمنهذاالقانونالتًصنؾضمنهاالتدبٌرأوالتًٌتعلقإاألخرى،ف

 بها.

،التدابٌرالمستقلةأوؼٌرالخاضعةللرسمالنسبًفًالعقودالمدنٌةأوالقضابٌةأوؼٌرأعبله7صوصعلٌهافًالمادةتعفىمنتعددالرسومالمن: 8المادة 

القضابٌة.

فتعط تدابٌرمستقلة عدة ٌتضمنعقد لهذهىوعندما بالنسبة الٌحصلأيشًء فإنه الثابت، واألخرىفًالرسم النسبً، الحقفًالرسم تدابٌرالإحداها

 األخٌرةماعداتطبٌقالرسمالثابت،كحدللتحصٌلأدنىإذاكانمبلػالرسومالنسبٌةالمستحقةأقل.

 القســـم الثانً

 طرٌقة تسجٌل العقود المدنٌة والعقود غٌر القضائٌة 

البراءاتأواأل: 3المادة   أو ؼٌرالقضابٌةعلىالنسخاألصلٌة والعقود المدنٌة أوتسجلالعقود إلىالتسجٌلعلىالنسخاألصلٌة وتخضعأٌضا صول.

األصول،العقودالقضابٌةفًالقضاٌاالمدنٌةواألحكامفًالقضاٌاالجنابٌةوالجنحٌةوالمخلفات.

حررٌنعلىكشؾوتعطىالحق،ؼٌرأنهفٌماٌخصالعقودباستثناءالعقودالعرفٌةواألحكامالمشارإلٌهافًالمقطعٌنالسابقٌن،تلخصمسبقامنقبلالم

عنداالقتضاء،فًإعدادمستخرجاتتحلٌلٌةمنقبلهإالءالمحررٌن.

الجداولوالمستخرجاتإلىمصلحةالتسجٌلفًنفسالوقتالذيتقدمفٌهالنسخاألصلٌةأوالبراءات.وتقدمهذه

وٌرفضاإلجراءعندمخالفةذلك.

سجٌلفٌماٌخصالمستخرجاتأوالنسخأوصورالعقودالتًٌجبتسجٌلهاعلىالنسخاألصلٌةأواألصول.الٌترتبأيرسمت:  10المادة 

 القسم الثالث

 الحد األدنى للتحصٌل

تجبرالمبالػالمتخذةكؤساسلوعاءالضرٌبةإلىعشرٌةالدٌناراألعلى.: 55المادة 

طبٌعتهاماعداالرسومالثابتنوعها،فإنمبلػفرضالضرٌبةأوالرسمالواجباتخاذهٌجبرللدٌناروفٌماٌخصأيفرضللضرٌبةأوالرسم،مهماكانت

دج.0,05دجالكسورالتًتساويأوتفوق0,10تحسببـدجو0,05األعلى،التإخذبعٌناالعتبارالكسورالتًتقلعن

دج،كلمانتجعنتطبٌقالتعرٌفةتحصٌلٌقلعنهذاالمبلػ. 500بتصاعديٌحددالحداألدنىلتحصٌلالحقالنسبًوالحقال
(2)





                                                 

 . 1985منق.ملسنة 111:معدلةبموجبالمادة 3المادة(1)
 . 2000منق.ملسنة19و1995منق.ملسنة32، 1990منق.م.ت21، 1984منق.ملسنة811:معدلةبموجبالمواد11المادة(2)
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دج،الحداألدنىمنالرسومالزابدةوالؽراماتالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونوالتًٌكونمبلؽهاٌقلعنهذاالرقم. 500بٌحدد:  12المادة

القانونوجوبأد هذا ٌنتجعنتطبٌقأحكام الؽرامةالٌمكنأنٌكونأقلوعندما فإنمبلػهذه الرسوم، اءؼرامةمساوٌةألربعةأضعاؾالحقوقأو

دج. 5.000نع
(1)



 مكرر  الثالثـم القس  

 ئق المثبتة للنقلاالوثـ 

.تانملؽا:9 مكرر 51و مكرر 51 تانالماد
(2)



 (3) 9القسم الثالث مكرر  

 طرٌقة تسجٌل نقل الملكٌة الشفوي

.تانملؽا:1 مكرر 51و   4مكرر   12ةالماد
(4)



ملؽاة.:  6مكرر   12المادة
(5)

 

 القسم الرابع  

 طرٌقة تحدٌد رسوم التسجٌل المطبقة علىالنقل المقرون لألموال المنقولة و العقارٌة 

سجٌلٌدفععنالمبلػكلهحسبالمعدلالمحددللعقاراتمالم:عندماٌتضمنعقدناقلللملكٌةأوحقاالنتفاعأمواالمنقولةوعقارات،فإنرسمالت  13المادة

بمادةفًالعقد.مادةٌكنقداشترطثمنخاصبالنسبةلؤلشٌاءالمنقولة،وأنالتكونهذهاألشٌاءقدتمتعٌٌنهاوتقدٌرها

 القسم الخامس

 طرٌقة تسجٌل العقود الموثقة 

منهذاالقانون.188و153ىالعقودالمبرمةفًإطارقانوناألسرة،وٌتمضمنالشروطالمحددةفًالمادتٌنٌثبتتسدٌدالرسومالمترتبةعل: 51المادة 

تلخصهذهالعقودفًكشوؾٌعدهاالموثقونوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذالمختصون.
(6)



ه،التًتمتلخٌصهامسبقافًالكشوؾالمعدةمنطرؾالمحررٌنعلىالنسخأعبل14تسجلالعقودالموثقة،ؼٌرالعقودالمشارإلٌهافًالمادة:  15المادة

البراءات.أواألصلٌة

لتسجٌل..وٌجبإٌداعهذهالكشوؾلدىمصلحةالتسجٌلفًنفسالوقتالذيتقدمفٌهالدفاتروالنسخاألصلٌةأوالبراءات،عندمخالفةذلك،ٌرفضا

العقودالموثقةوؼٌرالقضابٌةمفصلةوتشتملعلىالمعلوماتالضرورٌةلكًتتمكناإلدارةمنالتدقٌقفًمدىصحتهاٌجبأنتكونمكرر: 51المادة   

والتؤكدمنأنكلالحقوقالمستحقةللخزٌنةقدتمسدادهامنالمكلفٌنبؤدابها.

الخاصلبلدٌةاألطراؾالمعنٌٌنأورقمالتعرٌؾالجبابًلكلشخصمسجلوٌجبأنتبٌن،زٌادةعلىالحالةالمدنٌة،رقمشهادةالمٌبلدالمسجلفًالسجل

فًالفهرسالوطنًلؤلعواناالقتصادٌٌنواالجتماعٌٌن.

وفًحالةعدمتوفرذلكٌرفضاإلجراء.
(7) 

 الـــباب الثانً

 تحدٌد القٌم الخاضعة للرسوم النسبٌة والتصاعدٌة 

البابمنأجلتصفٌةإنقٌمةالملكٌةوحقاال:57المادة  نتفاعباألموالمنأينوعأوالمبالػالتًتكونأساسالوعاءالضرٌبة،تحددطبقاألحكامهذا

ودفعالرسمالنسبًأوالرسمالتصاعدي.

 الــــــقسم األول

 اإلٌجـــــــارات

أعبلهتحددبرأسمالمكونمنعشرٌنضعؾللرٌعأو16رإلٌهافًالمادةبالنسبةلئلٌجاراتالتًتكونمدتهاؼٌرمحددة،فانالقٌمةالمشا: 56المادة  

اإلٌجارالسنويوكذلكاألعباءالسنوٌةمعإضافةاألعباءاألخرىفًالرأسمالومدخوالتالنقودإناشترطذلك.

                                                 

 . 2000منق.ملسنة 21:معدلةبموجبالمادة 12المادة(1)
 هاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.)تنقلهذ2011منق.ملسنة20وملؽٌتانبموجبالمادة1984منق.ملسنة119بموجبالمادةتانمحدث:3مكرر12مكررو 12المادتان(2)
 . 1985منق.ملسنة 113،ومقننةبموجبالمادة9831منق.م.تلسنة 8- 178و 7 -178، 5- 178(:محدثبموجبالمواد6مكرر 12إلى4مكرر 12)الموادمن 3القسمالثالثمكرر(3)
 .2011منق.ملسنة22:ملؽٌتانبموجبالمادة5مكرر12و4مكرر12المادتان(4)
 .2011منق.ملسنة22وملؽاةبموجبالمادة2000 منق.ملسنة 21:معدلةبموجبالمادة 6مكرر 12المادة(5)
 .1986منق.ملسنة41:معدلتانبموجبالمادة15و14المادتان(6)
 .2005منق.ملسنة17ادةمكرر:محدثةبموجبالم15المادة(7)
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ففًهذهالحالةٌجدالطرفاننفسهمامحرومٌننهابٌا.لثالثمنوفًجمٌعالحاالتعندماالتكوناألعباءمقدرةفًالعقدنفسهأوفًأسفله،فتحددفورابث

ومنجهةأخرىتبقىاإلدارةمفوضةإلعدادعدمكفاٌةهذاالتقدٌرالجزافً..منإمكانٌةاعتباربؤنهذاالتقدٌرالجزافًمجاوزللحد

نتوجات،فانهٌتمتصفٌةالرسمالنسبًحسبقٌمةالمنتوجاتٌومإبرامالعقدوإذاكانثمناإلجارةأوالرٌعمشروطادفعهعٌناأوعلىأساسسعربعضالم

والمحددةبموجبتصرٌحتقدٌريللطرفٌن.

أعبلهتحددبرأسمالمكونمنعشرةأضعاؾالثمنواألعباءالسنوٌةمعإضافةمبلػمدخوالتالنقود16إنالقٌمةالمشارإلٌهافًالمادة:  58المادة 

األخرى،عنداالقتضاء،وذلكبالنسبةلئلٌجاراتلمدىالحٌاةمندونالتمٌٌزبٌناإلٌجاراتالتًتمتعلىرأسأوعدةرإوس.واألعباء

أعبله.17وتقدراألعباءالسنوٌةواألشٌاءالعٌنٌةمثلماهومنصوصعلٌهفًالمادة

 القسم الثانً 

 مبادالت العقارات

هماكاننوعهاتقدرحسبالقٌمةالتجارٌةالحقٌقٌةعندتارٌخنقلالملكٌةتبعاللتصرٌحالتقدٌريلؤلطراؾوذلكمنأجلتصفٌةإنالعقاراتم:53المادة 

دفعالرسومعلىالمبادالت.

سلطةالعدالةوإماطوعٌةمعقبلمامنؼٌرأنهإذاكانتالعقاراتالتًتمنقلملكٌتها)خبللالسنتٌناللتٌنسبقتاأوصاحبتاعقدالمبادلة(موضوعمزاٌدةإ

تضمنتهالعقاراتقدقبولالؽٌر،فانالرسومالمستحقةالٌمكنأنتحسبعلىمبلػٌقلعنثمنالمزاٌدةمعإضافةجمٌعاألعباءالنقدٌةمالمٌثبتبؤنما

طرأتعلٌهتؽٌٌراتخبللفترةقابلةأنتعدلالقٌمة.

 القسم الثالث 

 ةالقســــمـ

فًاإلرث:  20المادة الشركاء الملكأو فً الشركاء بٌن والعقارٌة المنقولة األموال لقسمة بالنسبة المقسمة الصافٌة األصول علىمبلػ الرسم ٌصفى

والشركاءمعالؽٌر.

 القسم الرابع  

 الرٌـــــــــــــوع

رأسالمالالمإسسوالمتصرؾفٌهوذلكبالنسبةلتؤسٌسالرٌوعسواءكانتدابمةأمعمرٌةأوأعبلهتحددب16إنالقٌمةالمشارإلٌهافًالمادة: 15المادة 

المعاشاتلقاءعوض.

معاشاتإنالقٌمةالمذكورةتحددبرأسالمالالمإسسمهماكانالثمنالمشروطللنقلأواالهتبلكوذلكبالنسبةللتنازالتأونقلالرٌوعأوال:11 المادة

ةواهتبلكهاأوإعادةشرابها.المذكور

لرأسمالمكونمن-1:  23لمادةا بالنسبة تحدد المذكورة القٌمة فإن واستهبلكها الرأسمالونقلها مندونذكر ٌخصالرٌوعوالمعاشاتالمحدثة فٌما

لنقلأواالهتبلك.عشرٌنضعفاللرٌعالدابمومنعشرةأضعاؾللرٌعالعمريأوالمعاشًومهماٌكنالثمنالمشروطل

للرٌعؼٌرأنهعندماٌتماالهتبلكأوإعادةالشراءلرٌعأومعاشمإسسمجانا،لقاءالتخلًعنرأسمالٌفوقرأسالمالالمكونمنعشرٌنضعفا-2

مالوالقٌمةالمفروضةعندالتؤسٌس.الدابمومنعشرةأضعاؾللرٌعالعمريأوالمعاشً،فانهتستحقتكملةلرسمالتنازلعلىالفرقبٌنهذاالرأس

لٌسهناكأيتمٌٌزبٌنالرٌوعالعمرٌةوالمعاشاتالمحدثةعلىرأسواحدوالمحدثةعلىعدةرإوسبالنسبةللتقدٌر.-3

التصرٌحالتقدٌريلقٌمةإنالرٌوعوالمعاشاتالمشروطدفعهاعٌناأوعلىأساسسعربعضالمنتوجاتتقدربالنسبةلنفسرإوساألموالحسب-4

 المنتوجاتعندتارٌخالعقد.

 القسم الخامس

 الشركات

مجهاالتتضمنتكوٌنشركاتأوتمدٌدهاأودإنالرسمٌصفىعلىالمبلػالكلًللحصصالمنقولةوالعقارٌةبعدطرحالخصومبالنسبةلعقود: 11ة  الماد

أواألشخاصاآلخرٌن.ءكانقبللؤلموالالمنقولةأوالعقارٌةبٌنالشر

 القسم السادس 

 نقل الملكٌة لقاء عوض ومجانا 

تحددبالثمنالمصرحبهومبلػأعبله16بالنسبةللبٌوعوأنواعنقلالملكٌةاألخرىألموالمنقولةلقاءعوض،فإنالقٌمةالمشارإلٌهافًالمادة:11المادة 

تحددبتقدٌرمناألطراؾإذاكانتالقٌمةالحقٌقٌةتفوقالثمنالمضاؾإلٌهاألعباء.األعباءالتًٌمكنإضافتهاإلىالثمنأو

فصلإنالقٌمةالتًتكونأساساللضرٌبةبالنسبةلنقلالملكٌةمجاناألموالمنقولةودٌونآجلةورٌوعومعاشات،تحددبموجبالتصرٌحالم: 17لمادة ا

.أدناه42إلى35ومن33و32و30باءماعداتطبٌقأحكامالموادوالتقدٌريلؤلطراؾمندونطرحاألع
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تحددبالثمنالمعبرعنهمعإضافةكلاألعباءالنقدٌةوكذلكجمٌعالتعوٌضاتالمشروطةلصالحالبابعأعبله16إنالقٌمةالمشارإلٌهافًالمادة: 27المادة 

البٌوعوالعقارالشابعوجمٌعالعقودالمدنٌةأوالقضابٌةاألخرىأوالتنازلبؤيصفةوأليسببكانوذلكبالن سبةللبٌوعوالمزاٌداتوالتنازالتوإعادة

وض.عالتًتتضمننقلملكٌةالعقاراتأوحقاالنتفاعبهالقاء

ٌجبأنتكونالعق والعقاراتبالتخصٌصفانه العقاراتبطبٌعتها فًآنواحد ٌشملنقلالملكٌة اراتبالتخصٌصموضوعثمنخاصوتعٌٌنوعندما

مفصل.

فٌماٌخصتصفٌةدفعالرسومعلىنقلالملكٌةمجانابٌناألحٌاءأومنطرٌقالوفاةفانالعقاراتمهماكانتطبٌعتهاتقدرحسبتصرٌح: 28المادة 

وماٌلٌهامن35ٌريلؤلطراؾمندونطرحاألعباء،ماعداتطبٌقالمادةالقٌمةالتجارٌةالحقٌقٌةعندتارٌخنقلالملكٌةبناءعلىالتصرٌحالمفصلوالتقد

هذاالقانونفٌماٌخصهذهاألعباء.

طواعٌةمعاكانتالعقاراتالتًتمنقلملكٌتهاخبللالسنتٌناللتٌنسبقتاأوصاحبتاعقدالهبةموضوعمزاٌدة،إمامنقبلسلطةالعدالةوإماؼٌرأنه،إذ

تحسبعلىمبلػٌقلعنثمنالمزاٌدةمعإضافةجمٌعاألعباءالنقدٌةمالمٌثبتبؤنماتضمنتهالعقاراتقدالؽٌر،فإنالرسومالمستحقةالٌمكنأنقبول

طرأتعلٌهتؽٌٌراتخبللفترةما،قابلةأنتعدلالقٌمة.

لالذيٌكونأساسالتصفٌةودفعرسومنقلالملكٌةمجانابٌناألحٌاءأوعنطرٌقالوفاة،فٌماٌخصالقٌمةالمنقولةمنكلنوع،فإنرأسالما:13المادة 

منهذاالقانون.108ماعداتطبٌقالمادة،أعبله26ٌحددبموجبالتصرٌحالتقدٌريلؤلطراؾطبقاللمادة،

موالحصصفًالشركاتوالدٌونوبصفةعامةجمٌعالقٌمالمنقولةالوطنٌةٌخضعلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالسنداتالعمومٌةواألسه:30المادة

أواألجنبٌةمهماكاننوعهاالناتجةعنتركةتخضعللقانونالجزابريأوعنتركةأجنبًمقٌمفًالجزابر.

ءعوضعندماٌتمبموجبعقدمبرمفًالجزابر،ٌخضعلرسومإننقلملكٌةاألموالالمنقولةاألجنبٌةالمادٌةبٌناألحٌاءبصفةمجانٌةأولقا: 31المادة

 نقلالملكٌةضمننفسالشروطكمالوكانموضوعهاأموالجزابرٌةمننفسالنوع.

إنقٌمةملكٌةاألموالالمنقولةمنأجلتصفٌةودفعرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةتحددكماٌلً،ماعداإثباتالعكس:-1:91المادة 

عنطرٌقالثمنالمعبرعنهفًعقدالبٌععندماٌتمذلكالبٌععلناخبللالسنتٌنمنالوفاة.-1°

أدناهخبللالخمسسنواتمن57فًحالةعدموجودعقدبٌع،عنطرٌقالتقدٌرالموجودفًالجرودالمقدمةضمناألشكالالمشارإلٌهافًالمادة-2°

لؤلثاثوع بالنسبة التطبٌقالوفاة ضمننفساألجلبالنسبةلؤلموالالمنقولةماعدا إبرامها تم إذا األخرى، نطرٌقالتقدٌرالموجودفًالجرودوالعقود

أدناه.-2الخاصألحكامالفقرة

فًالمقطعٌنالسابقٌن.عنطرٌقالتصرٌحالمفصلوالتقدٌريلؤلطراؾعندعدموجودأسسللتقدٌرمبٌنة-3°

الضرٌبةالٌمكنأنتقلعنؼٌرأ بالمابةمنمجموعالقٌم10نهبالنسبةلؤلثاثومندونأنتثبتإدارةالضراببوجوده،فإنالقٌمةالمفروضةعلٌها

المنقولةوالعقارٌةاألخرىللتركةمعمراعاةإثباتالعكس.

معمراعاةأحكامالفقرةاألولى،فإنالقٌمةالمفروضةعلٌهاالضرٌبةٌنالمجموعاتفٌماٌخصالمجوهراتأواألحجارالكرٌمةأواألشٌاءالفنٌةأوتكو-2

بالمابةمنالتقدٌرالذيتمإجراإهفًالعقودأواتفاقاتالتؤمٌنضدالسرقةأوضدالحرٌقالسارٌةالمفعولعندٌومالوفاة،60الٌمكنأنتقلعن،أعبله

أوأسبلفهبؤقلمنعشرسنواتمنفتحالتركةماعداإثباتالعكس.والتًأبرمهاالمتوفىأوزوجه

ثابق.وإذاوجدتعدةوثابقبإمكانهاأنتتخذمنأجلالتطبٌقالجزافً،فانهذااألخٌرٌحسبعلىأساسمتوسطالتقدٌراتالموجودةفًهذهالو

المادةعلىالدٌونوالرٌوعواألسهمو-3 هذه محددةالتطبقأحكام قٌمةوطرٌقةتقدٌرها مناألموالالمنقولةالتًلها السنداتالعمومٌةوؼٌرها

بموجباألحكامالخاصةبهذاالقانون.

ملؽاة.:99المادة 
)*(



وذلكبالنسبةللدٌونإنرسومنقلالملكٌةبٌناألحٌاءأوعنطرٌقالوفاة،تحصلعلىرأسالمالالمعبرعنهفًالعقدالذيهوموضوعه: 91المادة 

اآلجلة.

حالةإفبلسأوؼٌرأنهبالنسبةلرسومنقلالملكٌةمجانافإنهاتصفىحسبالتصرٌحالتقدٌريلؤلطراؾفٌماٌخصالدٌونالتًٌوجدإنإزاءهاالمدٌنفً

حالةتسوٌةقضابٌةأوإعسارفًوقتإبرامعقدالهبةأوفتحالتركة.

تحصٌلهمنالمدٌنبالنسبةللدٌنبعدالتقدٌروزٌادةعنه،ٌجبأنٌكونموضوعتصرٌح.وتطبٌقعلىهذهالتصرٌحاتالمبادئالتًوكلمبلػالتركةتم

ىٌومتحصٌلتضبطتصرٌحاتنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةبصفةعامةوالسٌمابالنسبةلآلجالوعقوباتالتؤخروالتقادموٌإجلاستحقاقالضرٌبةفقطإل

لكلأوالبعضمنالدٌنالذيتمتحوٌله.ا

الهذهعندماٌكونالورثةأوالموصىلهممثقلٌنبوصاٌاخاصةبمبالػمنالنقودالوجودلهافًالتركةوكانواقددفعواالرسمعلىمجموعأمو:91المادة 

ومالتًتمدفعهامنقبلالموصىلهمالخاصٌنٌجبخصمهامنالرسومالتركةنفسها،فانهالٌترتبنفسالرسمعلىالوصاٌا،وبناءعلىذلكفإنالرس

المترتبةعلىالورثةأوالموصىلهم.

 

                                                 

 .2011منق.ملسنة22ملؽاةبموجبالمادة:33المادة)*(
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 القسم السابع

 نقل الملكٌة عن طرٌق الوفاة 

ودهابصفةقانونٌةٌومفتحتخصمالدٌونالتًهًعلىعاتقالمتوفىبالنسبةلتصفٌةودفعرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة،والتًٌثبتوج:97المادة 

التركةبموجبسنداتقابلةأنتكونكإثباتضدالمتوفىأمامالعدالة.

إذاتعلقاألمربدٌونتجارٌة،فٌثبتوجودهاطبقالقواعدالقانونالتجاري.

ٌمكنأنتنتجعنالدفاترالتجارٌةأومنالتعامبلتالتجارٌة.
(1)



تركةآلتإلىشخصملكٌةرقبتهاوآلخرحقاالنتفاع،فانرسمنقلالملكٌةٌحصلمنأصولالتركةمعتخفٌضالدٌنوإذاكاناألمرٌتعلقبدٌنٌثقل

.ناهأد5 3ةضمنالشروطالمحددةفًالماد

دج.5 0.000بتحددأصولالتركةبتطبٌقتخفٌضٌقدر:96المادة 
(2)



بعدوف: 98المادة  إعدادها بمقتضىالمادةإنالضراببالتًتم المكلؾبالضرٌبة المماثلةوكذلكجمٌع 121اة والرسوم منقانونالضراببالمباشرة

ة.الضرابباألخرىالمترتبةعلىالورثةعنطرٌقالمتوفى،تشكلدٌناٌخصممنأصولالتركةمنأجلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفا

ملؽاة.:93المادة 
(3)



لدٌنٌكونلعونالتسجٌلرأيفٌهبؤناإلثباتاتؼٌركافٌة،الٌخصممنأصولالتركةمنأجلتحصٌلالرسمماعدااألطراؾفعلٌهمأنك: 10المادة 

منهذاالقانون.205إلىاالسترجاععنداالقتضاءخبللأجلاألربعسنواتالمحددةبموجبالمادةٌلجبوا

رٌةبعشرسنواتابتداءمنٌومتسجٌلالتصرٌحبالتركة.وتتقادمالدعوىمنأجلإثباتالصو

 المادة بموجب المحدد سنوات األربع أجل خبلل لهم، الموصى أو الورثة الجبابٌة126وٌقبل اإلجراءات قانون اإلثباتات،من على بناء ٌطالبوا بؤن

فً المنصوصعلٌها الدٌونمنقانوناإلجراءاتالجبابٌة126المادة بخصم بموجبالتسدٌد، أو القضابٌة التسوٌة بموجبعملٌاتاإلفبلسأو المعدة

النهابًللتوزٌعمنطرٌقالمساهمةالبلحقةللتصرٌحوالحصولعلىاسترجاعالرسومالتًٌكونونقددفعوهابالزٌادة.
(4)



ملؽاة.:15المادة  
(5)

 

ؼٌرأنهالتخصم::11المادة 

ثرمنثبلثةأشهرقبلفتحالتركةمالمتقدمشهادةمنالدابنتثبتوجودهذاالدٌنعندذلكالوقتمنحٌثالشكلوتبعاللقواعد(الدٌونالمستحقةمنذأك1

.جمنقانوناإلجراءاتالجبابٌة1مكرر38المادةالمحددةفً

(الدٌونالتًأبرمهاالمتوفىلصالحالورثةأواألشخاصالوسطاء.2

أحداألطراؾالمتعاقدة،فمنحقؼٌرأنهعند الدٌنبموجبعقدرسمًأوبموجبعقدعرفًمثبتالتارٌخقبلفتحالتركةالعنطرٌقوفاة ٌبرم ما

الورثةوالموصىلهمواألشخاصالمعتبرٌنكوسطاءأنٌثبتواصحةهذاالدٌنووجودهٌومفتحالتركة.

(الدٌونالمعترؾبهامنطرٌقالوصٌة.3

بتهالدابندٌونالرهنالعقاريالمضمونةبموجبقٌدفاتأوانهمنذأكثرمنثبلثةأشهرمالمٌكناألمرٌتعلقبدٌنؼٌرمستحقوأنأيوجودلمٌث(4

فقطعنداالقتضاء.دلمٌفتأوانهوكانالمبلػقدتمإنقاصه،فإنهٌتمخصمالفابضٌقأعبله،وإذاكانال41ضمناألشكالالمنصوصعلٌهافًالمادة

عقارات(الدٌونالناتجةمنسنداتأبرمتفًالخارجأوأحكامصدرتفًالخارجمالمتنفذفًالجزابر،والدٌونالعقارٌةالتًهًرهنفقطعلى5

ٌنأواتجاهشركاتأجنبٌةتعملفًالجزابر.موجودةفًالخارجوأخٌراالدٌونالتًتثقلالتركاتاألجنبٌةمالمتكنقدأبرمتفًالجزابرواتجاهجزابرٌ

(الدٌونحسبرأسالمالوالفوابدالتًتوفرفٌهاالتقادممالمٌثبتبؤنالتقادمقدانقطع.6
(6)



ملؽاة.:19المادة 
(7)



أوعقارتعودملكٌةحقاالنتفاعبهمالمنقولأوٌعتبرمنالناحٌةالجبابٌةكجزءمنتركةحقاالنتفاع،إلىأنٌثبتالعكس،كلقٌمةمنقولة: 11المادة 

كنهناكهبةإلىالمتوفىوملكٌةالرقبةإلىورثهالمحتملٌنأوفروعهمنهمأوالموهوبلهمأوالموصىلهمبموجبوصٌةأوإلىأشخاصوسطاءمالمت

قانونٌةوأنهذهالهبةقدتمتمنذأكثرمنثبلثةأشهرقبلالوفاة.

رسومنقلهإذاكانتملكٌةالرقبةتعودإلىالوارثأوإلىالموهوبلهأوالموصىلهأوإلىشخصوسٌط،نتٌجةبٌعأوهبةقبلبهاالمتوفى،فإنؼٌرأن

الفًالتركة.الملكٌةالتًٌجبدفعهامنقبلمالكالرقبةوالمثبتةتخصممنضرٌبةنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالواجبةاألداءبسببدمجاألمو

تفترضكجزءمنالتركة،إلىأنٌثبتالعكس،منأجلتصفٌةودفعرسومالملكٌةعنطرٌقالوفاة،األسهموالحصصفًالشركاتوجمٌع:11المادة 

                                                 

 .2018منق.ملسنة17و2011منق.ملسنة20:معدلةبموجبالمادتٌن36المادة(1)
 . 2000منق.م.لسنة20و 1979منق.ملسنة 64:معدلةبموجبالمادتٌن 37المادة(2)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011منق.ملسنة20:ملؽاةبموجبالمادة39المادة(3)
 .2018منق.ملسنة18و2011منق.ملسنة20:معدلةبموجبالمادتٌن40المادة(4)
 قانوناإلجراءاتالجبابٌة(.)تنقلهذهاألحكامإلى2011منق.ملسنة20:ملؽاةبموجبالمادة41المادة(5)
 .2018منق.ملسنة19و1981منق.ملسنة 64:معدلةبموجبالمادتٌن42المادة(6)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011منق.ملسنة20:ملؽاةبموجبالمادة43المادة(7)
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الدٌوناألخرىالتًكانٌملكهاالمتوفىأوحصلمداخلٌهاأوبسببهاقدقامبؤيعملٌاتمنذأقلمنعامقبلوفاته.

إلىأشخاصإنإثباتالعكسالٌمكنأنٌنتجمنالتنازللقاءعوضألحدالورثةالمحتملٌنأوفروعهمأوللموهوبلهمأوالموصىلهمبموجبوصٌةأو

وسطاء،مالمٌكنهذاالتنازلقداكتسبتارٌخاحقٌقٌاستةأشهرعلىاألقلقبلفتحالتركة.

السابقحٌثالتركةلمتقبلكإثباتمعاكس،فإنرسومنقلالملكٌةلقاءعوضالتًدفعهاالمتنازللهوالتًتمإثباتها،ففًالحالةالمشارإلٌهافًالمقطع

تخصممنضرٌبةنقلالملكٌةمنطرٌقالوفاة،الواجبةاألداءبسببدمجاألموالفًالتركة.

الموجودةلدى: 17المادة  القانونوالتًهًموضوع177المودعلدٌهمالمعٌنٌنفًالفقرةاألولىمنالمادةإنكلالسنداتأوالمبالػأوالقٌم منهذا

احدمنهمحساباتمشاعةأوجماعٌةبالتضامن،تعتبرمنأجلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة،كملكٌةمشتركةللمودعٌنوتابعةلتركةكلو

إثباتالعكسالم حالة ماعدا كاملة عنطرٌقالبٌاناتعنحصة لهإالءاآلخرٌنإما بالنسبة والناتجة الضراببوالمكلفٌنبالضرٌبة إلىإدارة حتفظبها

 (أعبله.2-42الموجودةفًعقداإلٌداعوإمافًالسنداتالمنصوصعلٌهافًالمادة

 القسم الثامن

 والعلب المقفولة المودعة  الظروف المختومة -الخزانات المؤجرة  

إنالمبالػأوالسنداتأواألشٌاءالموجودةفًخزانةمإجرةبصفةمشتركةإلىعدةأشخاصتعتبرفًحالةعدمإثباتالعكسملكٌةمشتركة:16ة الماد

التدبٌرعلىالظروؾالمختومةوالعلبالمقفول ةلدىلهإالءاألشخاصوخاصةبحصةكاملةمنالتركةوذلكمنأجلتحصٌلالرسومفقطوٌطبقهذا

أصحابالبنوكولدىأيشخصٌستلمعادةظروفامننفسالنوع.

الٌمكنفتحأيخزنةأومقصورةخزنةمإجرةمنقبلأيشخصبعدالوفاةسواءمنقبلالمإجرأومنقبلأحدالمإجرٌنإالبحضور: 18المادة 

موثقالذيٌعٌنهربٌسالمحكمةفًحالةعدماالتفاقوبناءعلىطلبأحدذويالموثقالذيأستدعًلهذاالؽرضمنقبلجمٌعذويحقوقالتركةأوال

بالمكانوٌوموساعةالفتح أٌامكاملةمسبقابواسطةرسالةموصىعلٌهامع(8ثمانٌة)الحقوق،وٌخبرالموثقالمدٌرالوالبًللضراببالمختصإقلٌمٌا

سجٌلمنالحضور.إشعارباالستبلملكًٌتمكنأحدأعوانمصلحةالت

ًالخزنة،وتقدموبعدفتحالخزنةٌتمإعدادمحضربنسختٌنمنقبلالموثقوٌتضمنالتعدادالكاملوالمفصللجمٌعالسنداتأوالمبالػأوأيشًءموجودف

النسخةالثانٌةمنالمحضرإلىعونإدارةالضرابب.
(1)



أعبله،48مإجرأمأحدالمإجرٌن،قامبفتحالخزانةأوعملعلىفتحهامندونمراعاةشروطالمادةكلشخصعلىعلمبالوفاةسواءكانال:13المادة 

نةماعدارجوعهعلىاالخزترتبعلٌهشخصٌارسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةوالعقوباتالمستحقةبسببالمبالػأوالسنداتأواألشٌاءالموجودةفً

ٌـخ فٌما بالـضرٌبة الـعقوباتالـمكلؾ و الرسوم االقـتضاءصهذه عند ، من تـتراوح لـؽرامة خاضـعا ذلك عن فـضبل ٌـكون الى25.000و دج

.دج250.000
(2)



فًتصرٌحهوٌجبعلىالوارثأوالموصىلهأوالموهوبلهدفعهذهالؽرامةبالتضامنمعالشخصأواألشخاصالمذكورٌنفًالفقرةالسابقةإذاأؼفل

سنداتأوالمبالػأواألشٌاءالمذكورة.ال

أنتقومبماٌلً:علٌهاالتًتحتويملىخزنات،ٌجباتأوالمقصوراتكلهٌبةتقومعادةبتؤجٌرالخزن:10المادة 

هاالتًتقومبتؤجٌرالخزنات.(تقدٌمتصرٌحإلىمصلحةالتسجٌلالتابعةلمحلإقامتهاوعنداالقتضاءإلىالمصلحةالمختصةلكلوكاالتهاأوفروع1

نةالمإجرةمعورقمالخز(مسكدفترأبجديؼٌرخاضعللطابعٌذكرفٌهاللقبواالسموالمهنةوالسكنومحلاإلقامةالحقٌقٌٌنلجمٌعالشاؼلٌنللخزنات2

بٌاناألوراقالثبوتٌةالمقدمة.

عندكلطلبإلىأعوانإدارةالتسجٌل.(تقدٌمالدفاتراألبجدٌةأوالسجبلتأوالدفاترالصؽٌرة3

منهذاالقانونفًحالةرفضتقدٌمالوثابقالمشارإلٌهافًهذهالمادة.143و139وتطبقأحكامالمادتٌن

البنوكولدىأيمنٌستلمأعبلهتطبقعلىالظروؾالمختومةوالعلبالمقفولةالمودعةلدىأصحاب49و48إناألحكامالموجودةفًالمادتٌن:15المادة  

عادةظروفامنهذاالنوع.

أعبله.50نإلىااللتزاماتالمنصوصعلٌهافًالمادةوٌخضعاألشخاصالمذكورو

 القسم التاسع 

 (9)الكوارث الطبٌعٌة أو الوقائع الحربٌة  األموال المتلفة أو المتضررة نتٌجة  

تابعةلتركاتمفتوحة،والعقارٌةوالمحبلتالتجارٌةالمتلفةأوالمتضررةنتٌجةالكوارثالطبٌعٌةأووقابعالحربإناألموالالمنقولةالمادٌةو:11المادة 

.تخضعلقواعدالتقدٌرالمحددةبموجبمرسومٌتخذبناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌةمنأجلتصفٌةرسمنقلالملكٌةوتحصٌلهامنطرٌقالوفاة
(4)



 

                                                 

 . 1989ق.ملسنةمن 58:معدلةبموجبالمادة 48المادة(1)
 .2018منق.ملسنة20:معدلةبموجبالمادة49المادة(2)
 .1985منق.ملسنة114القسمالتاسع:العنوانمعدلبموجبالمادة(3)
 .1985منق.ملسنة115:معدلةبموجبالمادة52المادة(4)
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 القسم العاشــــــر

 ملكٌة الرقبة و حق االنتفاع
إنقٌمةملكٌةالرقبةوحقاالنتفاعلؤلموالالمنقولةوالعقارٌةتحدد،منأجلتصفٌةودفعالرسومعلىالنحوالتالً::19المادة 

ٌعاألعباءالنقدٌةماعداتطبٌقالمادتٌن(بالنسبةلنقلالملكٌةلقاءعوضلؤلموالؼٌرالدٌونأوالرٌوعأوالمعاشات،بالثمنالمعبرعنهمعإضافةجم1

منهذاالقانون.113و101

علىنحوالطرٌقةالتالٌة:(بالنسبةلنقلالملكٌةبٌناألحٌاءمجاناأوبالنسبةلنقلالملكٌةالذيٌتمعنطرٌقالوفاة،فاناألموالالمشارإلٌهاأعبلهتقدر2

كاملة،فإنحقاالنتفاعٌقدربسبعةأعشارملكٌةالرقبةمقابلثبلثةأعشارالملكٌةالتامة،ومثلماٌجبأنتقدرإذاكانعمرالمنتفعأقلمنعشرٌنسنة

سنواتدون10وزٌادةعنهذاالعمرفإنهذهالنسبةتنقصمنأجلحقاالنتفاعوتزدادمنأجلملكٌةالرقبةبعشرعنكلفترة.حسبقواعدالتسجٌل

ومنأجل.سبعٌنعاماكامبلمنعمرالمنتفع،تحددالنسبةبعشرواحدفٌماٌخصحقاالنتفاعوتسعةأعشارفٌماٌخصملكٌةالرقبةوابتداءمن.تجزبة

تحدٌدقٌمةملكٌةالرقبةفإنهالتؤخذبعٌناالعتبارإالحقوقاالنتفاعالمفتوحةٌومنقلملكٌةهذهالرقبة.

(منقٌمةالملكٌةالتامةلكلفترةعشرسنواتلمدةحقاالنتفاعمندونتجزبةوذلكبؽضالنظرعن2/10بعشرٌن)تفاعلفترةمحددةٌقدرإنحقاالن

عمرالمنتفع.

بحصةوالمعاشات،(بالنسبةللدٌوناآلجلةوالرٌوعالدابمةأوؼٌرالدابمةوالمعاشاتالمحدثةأوالمنقولةأليسببكانومنأجلإهتبلكهذهالرٌوعأ3

(2)المقطع225و34و23و22و21(أعبلهحسبرأسالمالالمحددبموجبالمواد2منقٌمةالملكٌةالتامةٌتمإعدادهاتبعاللقواعدالمبنٌةفًالفقرة

منهذاالقانون.

االنتفاع.فعأوانقضاءالوقتالمحددفٌماٌخصمدةحقوالٌترتبأيشًءمنأجلاتحادحقاالنتفاعبالملكٌةعندماٌتمهذااالتحادعنطرٌقوفاةالمنت

أعبلهٌجبأنتتضمن،تحتطابلةالعقوباتالمنصوصعلٌهافً53منالمادة3و2إنالوثابقوالتصرٌحاتالخاضعةألحكامالفقرتٌن:11المادة 

ٌتثبت،المنتفعوإذاكانتالوالدةقدتمتخارجالجزابرفإنه،فضبلعنذلكفًحالةإعطاءبٌاناتؼٌرصحٌحة،تارٌخومكانوالدة1–أوال-99المادة

استردادتحصٌلالفابض التًٌمكنأنتكونمستحقةللخزٌنةماعدا المرتفعةجدا التارٌخقبلالتسجٌل،وفًعدمذلكفتحصلالرسوم فًأجلمنهذا

ونبناءعلىتقدٌمشهادةالمٌبلدوذلكفًحالةماإذاتمتالوالدةخارجالجزابر.منهذاالقان205األربعسنواتالمحددةبموجبةالمادة

 القسم الحادي عشر

 القٌم المحددة بموجب التصرٌحات التقدٌرٌة لألطراف وعقود التوثٌق 

 حسبتصرٌحتقدٌريلؤلطراؾ.ٌجبأنٌكونالتصرٌحوالتقدٌرمفصلٌن،وذلكفًجمٌعالحاالتالتًتحصلفٌهاالرسوم:11المادة 

النقصقبلالتسج: 17المادة  لمتكنالمبالػوالقٌممحددةفًعقدأوحكمٌعطًالحقالنسبًأوالتصاعدي،فانهٌنبؽًعلىاألطراؾأنٌتبلقوا ٌلإذا

بواسطةتصرٌحتقدٌريمصدقفًأسفلالعقد.

منأجلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة(2-1- 32نمماثلةللجرودالمشارإلٌهافًالمادةإنالجرودالتًٌقومبهاالموثقونتكو: 16المادة 

عندماتوفرفٌهاالشروطالتالٌة:

(إعدادالجردمنقبلالموثقٌنبمحضرالورثةأوممثلٌهم.1

(البٌاناإللتزامًفًالعقدللمعلوماتالتالٌة:2

المتؽٌبٌنإذاكانوامعروفٌن.جمٌعالورثةالحاضرٌنأوممثلٌهمأوالمتخلفٌنأوأسماءوصفاتوسكن-أ

تفصٌلجمٌعاألشٌاءالمنقولةالناتجةعنالتركةوتقدٌركلشًءفٌها.-ب

تعٌٌناألنواعنقدا.-ج

التصرٌحالمقدمبالنسبةللدٌونوالقروضالتًتركهاالمتوفى.-د

الوارثالذيكانتتحتتصرفهاألموالالموروثةمنذالوفاةوأنهلمٌختلسمنهاأيشًءولٌسلهعلمباختبلسأيشًء.الذيأداهذكرالقسم-ه

الموثق.مٌنوقتإعدادالجردفانالعقدٌمكنإتمامهفٌماٌخصتعدادالورثةبموجبعقدرسمًٌعدهووإذاكانالورثةؼٌرمعل

المادة،فٌمابعدمنطرؾالبلدٌةوضمناألشكالالمنصوصعلٌهافًالمقطعاألولمنهذهبعدالوفاةٌمكنأنٌتمإعدادهيلمٌتمإعدادهإنعقدالجردالذ

الحالةٌجبأنٌصادقعلٌهبعدالتحقٌقعنداالقتضاء،منطرؾربٌسالمحكمةربٌسالمحكمةبمحضرجمٌعاألطراؾالمعنٌٌن.ففًهذه،

 ب الثالثالبا

 آجال تسجٌل العقود و التصرٌحات 

 القسم األول

 العقود العمومٌة و العقود العرفٌة 

أدناه. 64ٌجبأنتسجلعقودالموثقٌنفًأجلشهرابتداءمنتارٌخهاباستثناءالحالةالمنصوصعلٌهافًالمادة:18المادة 



 

13 

 

بلهالعقودالتالٌة:وتسجلعلىالخصوصفًاألجلالمنصوصعلٌهفًالمقطعأع

دةبوعدباإلٌجارٌتضمن(العقودالتًتتناولنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعلؤلموالالعقارٌةوالمحبلتالتجارٌةوالزبابنأوالتنازلعنإٌجارأوعناالستفا1

الكلأوالبعضمنالعقار.

بلتالتجارٌة.(العقودالتًتتضمننقلحقالتمتعباألموالالعقارٌةوالمح2

فًالشركة.(العقودالتًتتناولتكوٌنشركةومدأجلهاودمجهاأوحلهاوزٌادةأواهتبلكأوتخفٌضرأسمالهاوكذلكالتنازالتعناألسهموالحصص3

(العقودالتًتتناولقسمةومبادلةاألموالالعقارٌةبؤيصفةكانت.4

وٌتمتحصٌلتفتحالحقفًالرسومالثابتةتقدممنأجلتؤشٌرةالتسجٌلخبللالشهرالذيٌلًشهرإعدادهذهالعقود،إنالعقودالموثقةالتً:13المادة 

طوابعمنفصلةمنقبلمحررالكتابةعلىالنسخاألصلٌةلهذهالعقودوتكونهذهالطوابعمساوٌةلمبلػالرسومالثابتةالمنصوصالرسومعنطرٌقوضع

التًتثبتها.لالعملٌاتعلٌهامنأج

ٌجبأنتسجلعقودالموثقٌنوأعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبطوكذلكالقراراتالقضابٌةخبللالشهرالذيٌلًشهرإعدادها.:70المادة 

ابت،إلىالمراقبةالقانونٌةفًاآلجالالمحددة،تقدمالعقودوالقراراتالقضابٌةالخاضعةلرسمالتسجٌلالقضابًمثلالعقودالموثقةالخاضعةللرسمالث

أنٌقدمإلىوتكونمرفقةبجدولٌعدفًنسختٌنتودعإحداهمالدىمفتشٌةالضرابب،واألخرىترجعإلىالمودعالذيٌلزمعندانقضاءكلثبلثةأشهر،

القراراتالموجودةفًجداولاألشهرالسابقةوالشهرالجاري.تؤشٌرةربٌسمفتشٌةالضرابب،الفهرسالذيسجلتفٌهبصفةمنتظمةكلالعقودو
(1)

السنداتواألحكاموٌحملعبارة"رسمالطابعالمحصللصالحالخزٌنة".فعالرسومبوضعختمنديعلىالعقودوٌثبتد

لةفًأجلشهرابتداءمنتارٌخها.ٌجبأنتسجلالعقودالتًتتضمننقلالملكٌةأوحقاالنتفاعلؤلموالالمنقو:75المادة 

منهذاالقانون.64و61و60و59و 58لٌسهناكأجلمحددفٌماٌخصتسجٌلجمٌعالعقودؼٌرالعقودالمذكورةفًالمواد:71المادة 

بهاأوأبرمتتحتتوقٌعخاصوٌترتبعلٌهاالرسمعلىالصفقاتواالتفاقاتالمشهورةكؤعمالتجارٌةتمالقٌامأعبله 62تطبقأحكامالمادة:79المادة 

المقطعاألول(منهذاالقانون.)262النسبًالمإسسبموجبالمادة

 القسم الثانً

 الوصــــــــــــٌـــة

ملؽاة.:71المادة 
(2)

 

 القسم الثالث 

 نقل الملكٌة عن طرٌق الوفاة 

األحكامالخاصةالمنصوصعلٌهافًالموادمنإناألجلالمحددلتسجٌلالتصرٌحاتماعد:71المادة  أدناه،والتًٌجبعلىالورثةأو71إلى 66ا

الموصىلهمتقدٌمهاعناألموالالمستحقةلهمأوالتًانتقلتعنطرٌقالوفاة،ٌحددبسنةواحدةابتداءمنٌومالوفاة.
(3)

ملؽاة.:  66المادة 
(4)



ملؽاة.: 76المادة 
(4) 

ملؽاة. : 78المادة 
(4)



ٌخصدفع:73المادة إلىالوالٌاتوإلىجمٌعالمإسساتالعمومٌةاألخرىأوذاتالنفعالعام،فإناألجل،فٌما ٌخصجمٌعاألموالالموصىبها فٌما

إالابتدا المعنٌٌنبالتركة، الٌسريمفعولهبالنسبةلجمٌعالورثةأوالموصىلهم نقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة، السلطةرسوم الذيتبتفٌه ءمنالٌوم

المختصةفًالطلببالترخٌصبقبولالوصاٌامندونأنٌإجلدفعالرسومإلىمابعدسنتٌنابتداءمنٌوموفاةصاحبالتركة.

69أحكامالمادةتالنفعالعام،ٌجبأنتطبقعلىكلالتركةالتًتتضمنأمواالموصىبهاإلىالوالٌاتوالمإسساتالعمومٌةاألخرى،أوذا:60المادة

ذهاألموال.أعبلهالمتعلقةباألجلالذيٌجبخبللهعلىالورثةأوالموصىلهمالمعنٌٌنبالتركةأنٌدفعوارسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةعنه

الطلببقبولالوصاٌادونأنٌإجلدفعالرسومإلىمابعدوالٌسريهذااألجلبالنسبةلكلوارثإالابتداءمنالٌومالذيتبتفٌهالسلطةالمختصةفً

سنتٌنابتداءمنٌوموفاةصاحبالتركة.

منهذاالقانون.366أعبلهوأحكامهذهالمادةبممارسةحقاالمتٌازالخاصبالخزٌنةوالمنصوصعلٌهفًالمادة69التخلأحكامالمادة

القانونمعمراعاة65أعبله،تذكرعلىسبٌلالبٌانفًالتصرٌحالمنصوصعلٌهفًالمادة52هافًالمادةإناألموال،المشارإلٌ:65المادة  منهذا

تحدٌداألجلالذيٌجبأنٌقدمخبللهالتصرٌحالتكمٌلًلهذهاألموالالمتضمنتقدٌرها.

                                                 

 . 1996ملسنة.منق 40و 1994ملسنة.منق 120:معدلةبموجبالمادتان 60المادة(1)
 .2004منق.ملسنة15:ملؽاةبموجبالمادة 64لمادةا(2)
 .1979منق.ملسنة65معدلةبموجبالمادة: 65لموادمنا(3)
 .2011منق.ملسنة22وملؽاةبموجبالمادة1979منق.م.لسنة65معدلةبموجبالمادة:68إلى66الموادمن(4)
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موصىبهالصالحالخدماتاالجتماعٌةأوالثقافٌةأوهٌباتأخرىمعترؾبنفعهاوتطبقأحكامالمقطعأعبلهعلىاألموالمنكلنوعالمتنازلعنهاأوال

العام.
(1)



 القسم الرابع

 أحكام مشتركة

رٌحات.إنٌومتارٌخالعقدأوٌومفتحالتركةالٌإخذبعٌناالعتبارضمناآلجالالمحددةبموجبالموادالسابقةمنأجلتسجٌلالعقودوالتص:61المادة 

:ٌؤتًماباستثناءتفتحمكاتبالتسجٌلللجمهور،حسبالساعةالتًتحددهااإلدارةكلٌوم:69مادة ال

أٌامالجمعةوالسبت؛-

ةبموجبالقانون؛المحددأٌاماألعٌاد-
(2)



للمحرراتالحسابٌة.هاإلدارةمنأجلالقفلالشهريعنداالقتضاء،بعدظهرالٌومالذيتحدد-

االفتتاحوالؽلقعلىبابكلمصلحة.اتقأٌاموساعوتعل

ناآلجالالمحددةبموجبهذاالقانونمنأجلتسجٌلالعقودوكذلكمنأجلدفعالحقوقوالرسومالخاصةبها،ومنأجلإٌداعالتصرٌحاتإ:61المادة 

أعبله.73ألخٌرمناألجلفًٌوممنأٌامالؽلقالمنصوصعلٌهافًالمادةالخاصةبها،تمددإلىؼاٌةٌومالعملاألولالذيٌلً،عندماٌنقضًالٌوما

 الباب الرابع

 المصالح المختصة بتسجٌل العقود و نقل الملكٌات 

 القسم األول

 العقود ونقل الملكٌات غٌر نقل الملكٌات عن طرٌق الوفاة 

التسجٌلالتابعللدابرةأوعنداالقتضاء،فًمكتبالوالٌةالذيٌوجدبهامكتبهم.(الٌمكنللموثقٌنأنٌسجلواعقودهمإالفًمكتب1:61المادة 

تمفٌهإعدادهذه(وٌسجلأعوانالتنفٌذالتابعونلكتاباتالضبطعقودهم،إمافًالمصلحةالتابعةلمحلإقامتهموإمافًالمصلحةالتابعةللمكانالذي2

العقود.

وٌسجل3 عندكتابالضبطوكتاب( أو للدابرة، التابع فًمكتبالتسجٌل اإلجراء لهذا إخضاعها التًٌجبعلٌهم العقود والمحلٌة اإلداراتالمركزٌة

مكتبالموجودفًنطاقالوالٌةالتًٌمارسونبهامهامهم.الاالقتضاء،فً
(3)



والفواكهوالمحاصٌلوؼٌرهامناألشٌاءالمنقولة،الٌمكنتسجٌلهاإالفًإنمحاضرالبٌعالعمومًوبالمزادلؤلثاثواألمتعةوالسلعوالخشب:  76المادة

منهذاالقانون. 163المصالحالتًتمتفٌهاالتصرٌحاتالمنصوصعلٌهافًالمادة

ملؽاة.|:   77لمادةا
(4) 

ملؽاة.مكرر: 66المادة 
(5)



بدونتمٌٌز.مصالحالتسجٌلٌمكنتسجٌلالعقودالمبرمةفًالخارجفًجمٌع:  78المادة

محلسكنى:  79المادة لها ٌتبع التً فًالمصلحة تسجٌلها بعد إال فًالجزابر الموجودة علىاألموال تنفٌذها التًتمتفًالخارجالٌمكن الوصاٌا

كانتالوصٌةتشملتدابٌرخاصةبعقاراتموجودةفًالموصً،إذااحتفظبؤحدوإالفًمكتبمحلسكناهاألخٌرالمعروؾفًالجزابر.وفًحالةماإذا

 الجزابر،فٌجب،فضبلعنذلك،أنتسجلفًالمكتبالذيٌتبعلهموقعهذهالعقاراتمندونأنٌترتبعنذلكازدواجالرسوم.

 القسم الثانً

 نقل الملكٌة عن طرٌق الوفاة 

بالذيٌتبعلهمحلسكنىالمتوفى،مهماكانتحالةالقٌمالمنقولةأوالعقارٌةالتًٌجبالتصرٌحٌسجلنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةفًالمكت: 80المادة 

بها.

ٌتمالتصرٌحفًوعندعدموجودمحلسكنىفًالجزابر،فانالتصرٌحٌتمفًالمكتبالذيٌتبعلهمكانالوفاةوإذالمتكنالوفاةقدوقعتفًالجزابر،

 هاإدارةالضرابب.المكاتبالتًتعٌن

 



                                                 

 . 1996منق.ملسنة 41:معدلةبموجبالمادة71المادة(1)
.2015منق.م.لسنة18:معدلةبموجبالمادة73المادة(2)
 . 1985منق.ملسنة 116:معدلةبموجبالمادة 75المادة(3)
 .1992منق.ملسنة 58وجبالمادةوملؽاةبم 1984منق.ملسنة 121:معدلةبموجبالمادة 77المادة(4)
 .2011منق.ملسنة22وملؽاةبموجبالمادة 1984ملسنة.منق 122مكرر:محدثةبموجبالمادة77المادة(5)
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 البـاب الخـامس

 دفــــــــــع الرســـــــــوم

 القسم األول 

 المدٌنون بالرسوم 

إنرسومالعقودوعقودنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةتدفعقبلالتسجٌلحسبالمعدالتوالحصصالمحددةبموجبهذاالقانون.:85المادة 

أليسببكانماعدااللجوءإلىاالسترجاععنداالقتضاء.أنٌإجلهتحتذرٌعةالنزاعفًالحصةوالوالٌمكنألحدأنٌخفضمنالدفعوال

ملؽاة. :  82المادة
)*(



ٌكوناألطراؾمتضامنٌنإزاءالخزٌنةمنأجلتسدٌدالرسومالبسٌطةوالزابدةالمترتبةعلىاألحكامالتحكٌمٌةوالقراراتالقضابٌة.:  83المادة

 لقسم الثانًا

 الدفع الجزئً أو المؤجل 

القانونٌمكنتسدٌدهعلىثبلثدفعاتمتساوٌةبناءعلىالطلبالصرٌحللشركةالمدٌنة250إنالرسمالمنصوصعلٌهفًالمادة: 81المادة  منهذا

والمقدموالموقعفًأسفلالعقدالمثبتإلنجازالعملٌة.

ماالتًتلًكلاستحقاقسنوي،لالعقد،أماالدفعتاناألخٌرتانفتستحقانمنسنةإلىسنةوٌجبدفعهماخبللالعشرٌنٌووتسددالدفعةاألولىعندتسجٌ

.%5بادفٌهمافابدةتحددتز

والٌمكنقبولطلبالتجزبةعلىدفعاتإالإذاكانمصحوبابعرضضماناتكافٌة.

منهذاالقانون،تشملإمارهوناعلىعقاراتوإمارهوناحٌازٌةعلىمحبلت366ٌازالممنوحبموجبالمادةالضماناتالتًهًمستقلةمناالمتإنهذه

ستةأشهرابتداءمنالضماناتفًأجلأقصاهتجارٌةأوقٌممنقولة.وٌجبأنتكونقٌمتهامساوٌةلمبلػالرسومالمإجلةعلىاألقل.وٌجبأنتحققهذه

ٌسقطالحقفٌها.تسجٌلالعقدمالم

إندفعالرسومالمإجلةٌمكنكذلكأنٌضمنعنطرٌقتقدٌمكفالةمصرفٌة.

المادة.فًالحاالتالمنصوصعلٌهافًهذه،أدناه87منالمادة8و6)المقطعالثانً(و5)المقطعالرابع(و4وتطبقأحكامالفقرات

رسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة.ٌدفعالورثةأوالموصىلهم: 81المادة 

وٌكونالورثةالشركاءمتضامنٌن.

،الٌمكنممارستهاضدأعبله85إندعوىالتضامنمنأجلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالممنوحةللخزٌنةبموجبالمادة: 87المادة  

منهذاالقانون.236ًالمادةالورثةالشركاءالذٌنٌستفٌدونمناإلعفاءالمنصوصملٌهف

-1:86المادة  أقساط الشركاءعلىعدة منالورثة أوأيأحد بناءعلىطلبكلموصىله الملكٌةعنطرٌقالوفاة، نقل مبلػرسوم ٌمكنتسدٌد

المطلوبمندونأنٌتمدفعماتبقى،بعدأكثرمنمتساوٌة،بحٌثٌحلأجلالقسطاألولثبلثةأشهرعلىاألكثربعدتارٌخالقرارالذيٌمنحأجلالدفع

تقدٌمالتصرٌحبالتركة.منأجلخمسسنواتمنانقضاءاألجل

بالمابةمنالحصصالصافٌةالتًتلقاهاإماالورثةالشركاءالمتضامنونوإماكلواحد5تحدٌدهذهاألقساطباثنٌن،عندماالتتجاوزرسومنقلالملكٌة-2

بالمابةمننفسالحصصوهكذادوالٌك،ٌرفعباثنٌنتدرٌجٌاعدداألقساطكلماتجاوزت10صىلهم،وتحددبؤربعة،عندماالتتجاوزهذهالرسوممنالمو

(أشهرعلىاألكثر.6،وذلكبدونأنتتجاوزعدداألقساطعشرة،وأنالتفوقالمدةبٌنكلقسطستة)%5الرسوممضاعؾجدٌدٌقدرب

أعبله،وتضاؾإلىكلقسطوتدرجفًدفاترالحساباتفًنفسأبواب84تحسبالفوابدعلىالرسومالمإجلةحسبالمعدلالمحددبموجبالمادة-3

المٌزانٌةالتًتدرجفٌهاالرسومالتًتنطبقعلٌها.

الٌقبلهذاالطلبإالإذاكانمرفقابتصرٌحالتركةكاملةوبانتظاموإذابالتركةوٌقدمطلباألجلإلىمفتشالتسجٌلللمكتبالذيٌجبأنٌصرحلدٌه-4

قدمالمدٌنونالضماناتالكافٌة.

الرهنالقانونًعلىعقارات366وإنهذهالضماناتالتًهًمستقلةعناالمتٌازالممنوحبموجبالفقرةاألولىمنالمادة منهذاالقانون،تشملإما

منالمادةالمذكورة،وإماالرهونعلىأيعقاراتكانتإمارهونحٌازٌةعلىمحبلتتجارٌةأوقٌممنقولة.2ٌهافًالفقرةالتركةالمشارإل

ٌجبأنتكونقٌمتهامساوٌةلضعؾدٌنالخزٌنةعلىاألقل.

إندفعالرسومالمإجلةٌمكنأنٌضمنكذلكعنطرٌقتقدٌمكفالةمصرفٌة.

اببأنتطلبضماناتإضافٌة،فًأيوقتكان،إذارأتذلكضرورٌا.وإذالمٌستجبالمدٌنبالضرٌبةخبللأجلشهرللطلبالذيتستطٌعإدارةالضر

قدملهذاالؽرضبموجبرسالةموصىعلٌهامعإشعارباالستبلم،فانالرسومتصبحواجبةاألداءفورا.
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بموجبإنالرهنالقانونًالممنوحللخزٌنةعلىعقار-5 فًالمحافظةالعقارٌةضمنالكٌفٌةوالطرٌقةالمحددة اتالتركةٌؤخذمرتبتهمنٌومتسجٌله

القانون.

نسبةلئلدارة،منتوقعالعقودالمثبتةلتؤسٌسضماناتوشطبتسجٌلاالمتٌازاتوالرهونالحٌازٌةوتحقٌقأواسترجاعالقٌمالمنقولةالمقدمةكضمان،بال

لمكتبحٌثتكونالرسومواجبةاألداء.تكونهذهالعقودمعفاةمنرسومالطابعوالتسجٌل.تخفضرسومالتوثٌقوالرهونبمقدارالنصؾ.طرؾمفتشا

فًحالةالتؤخٌرفًدفعأيقسطمستحقمناألقساط،فإنالرسومالموقوفةتصبحواجبةاألداءفورامندونأيإنذار.-6

الكفاٌةالمبلحظٌن.هالمادةعلىالرسومالمستحقةنتٌجةاإلؼفاالتأوعدمالتطبقأحكامهذ-7

ٌمكنأنتسددمسبقاالرسومالمإجلة.فًهذهالحالة،التستحقالفوابدإالإلىؼاٌةٌومالدفع.-8

دالحصةالنسبٌةلملكٌةالرقبةالقٌمةالخاضعةللضرٌبة،أنكلذيحقآلتإلٌهعنطرٌقالتركة،أموالفًملكٌةالرقبة،ٌستطٌعفًحدو- 1: 88لمادة ا

دحقاالنتفاعٌإجلدفعرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةوالتًهومدٌنبهاإلىؼاٌةانقضاءأجلالٌمكنأنٌتجاوزستةأشهر،ابتداءمنٌوماتحا

بملكٌةالرقبة.

أعبله.87ضمانالشروطالمحددةبموجبالمادةإناالستفادةمنهذاالتدبٌرمشروطبتؤسٌس-2

من2،بالرهنالقانونًعلىالعقاراتالمإسسبموجبالفقرة3 66تحتفظالخزٌنةباإلضافةإلىاالمتٌازالممنوحلهابموجبالفقرةاألولىمنالمادة-3

المادةالمذكورةوذلكمنأجلضمانالرسومالمإجلةبمقتضىهذهالمادة.

أعبله.وتدفعهذهالفوابدسنوٌا،وٌستحقالقسطاألول،سنةبعدانقضاءاألجل84إنالمبالػالتًأجلدفعها،تعطًفوابدحسبالمعدلالمحددفًالمادة-4

تقدٌمالتصرٌحبالتركة.

يإنذار.واألمركذلك،فًحالةالتنازلالكلًأوالجزبًمنقبلفًحالةالتؤخرفًدفعالفوابد،فإنالرسومالموقوفةتصبحواجبةاألداءفورامندونأ-5

المالكعنملكٌةالرقبةالتًآلتإلٌه.

منتلك4أعبله،ٌمكنإعفاإهمندفعالفوابدالتًنصعلىدفعهافًالفقرة88إنصاحبالحقالذيٌستعملالحقالمنصوصعلٌهفًالمادة: 83المادة 

للضرٌبةللملكٌةالتامةلؤلموالالتًتلقاهاالمدٌنبالضرٌبةقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالمستحقة،تإسسعندإذنعلىالقٌمةالخاضعةالمادة،ولكنرسومن

 ٌومفتحالتركة.

هذهاألخٌرةمنقبلمالكالرقبة،وفًحالةعدمدفعالرسومالمإجلةخبللالستةأشهرالتحادحقاالنتفاعبملكٌةالرقبةأوالتنازلالكلًأوالجزبًعن

أعبله.84تضاؾإلىالرسومالمستحقةفوابدالتوثٌقالمحسوبةطبقاللمعدلالمحددفًالمادة

وإماإذاكانتتركةتشتملإماعلىدٌونذاتآجالاسمٌةمستحقةبمقتضىعقودتوثٌقٌةأوحكموحلأجلهابؤكثرمنخمسسنواتبعدالوفاة،:30المادة 

ٌونأوالمبالػأوعلىمبالػأورٌوعأورواتبمتؤتٌةمنعقودتؤمٌنموقعةمنقبلالمتوفى،فإندفعرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالخاصةبهذهالد

طلباألطراؾوذلكمندونأن إذا ٌمكنأنٌإجلإلىؼاٌةتارٌخحلولاآلجالأواالستحقاق، تبقىإلىأكثرمنٌتؤالرٌوعأوالرواتب، خردفعما

سنة.15

أعبله.84وفًحالةعدمالدفععندتوارٌخحلولاآلجالأواالستحقاق،فإنالرسومالمإجلةتعطًالفوابدحسبالمعدلالمحددبموجبالمادة

القانون،بالرهن366ةالفقرةاألولىمنالمادوٌعفىاألطراؾمنتقدٌمضمان،ولكنالخزٌنةتحتفظباإلضافةإلىاالمتٌازالممنوحلهابموجب منهذا

ةالمذكورة.منالماد2القانونًعلىالعقاراتالمإسسبموجبالفقرة

منتبقىدفعهوفضبلعنذلك،فًحالةالمفاوضةفًالدفعالمعجلأوالمادةشراءالكلأوالبعضمنالدٌنأوالمبالػأوالرٌوعأوالرواتب،فإنما

 الرسومالمإجلةٌكونواجباألداءفوراعلىالمبلػالكلًلهذهالدٌونأوالمبالػأوالرٌوعأوالرواتب.

 القسم الثالث 

 المساهمة فً الدفع

اتكماهًمحددةبموجبٌتحملالرسومالمفروضةعلىالعقودالمدنٌةوالقضابٌةالتًتتضمننقلالملكٌةأوحقاالنتفاعبالمنقوالتأوالعقار: 35المادة 

هذاالقانون،بالتضامنمعأطراؾالعقدالتًٌتعٌنعلٌهاإجراءتوزٌععادلومنصؾ.

كٌةالذيٌتحملهؼٌرأنهعندماٌستفٌدأحدطرفًالعقد،المشتريأوالبابع،منإعفاءبموجبحكممنأحكامهذاالقانون،الٌتحملإالنصؾحقنقلالمل

الطرؾاآلخر.
(1)



ؼٌرأنهتحصلمناألطراؾالمعٌنةالرسومالمستحقةعلىاألحكاموالقراراتالنهابٌةوالعقودالمبرمةفًإطارقانوناألسرة.: 31المادة 
(2)



 

 

 

                                                 

 . 1994منق.م.ت.لسنة5و 1994منق.م.لسنة30:معدلةبموجبالمادتٌن91المادة(1)
 . 1986منق.م.سنة42:معدلةبموجبالمادة92المادة(2)
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 الباب السادس

 العقوبات الجبائٌة

 القسم األول

 عدم التسجٌل أو التأخٌر فً التسجٌل، اإلغفاالت والتصرٌحات الخاطئة 

ؽهاٌتعٌنملىالموثقٌنوالمحضرٌنومحافظًالبٌعبالمزاٌدةالذٌنلمٌسجلواعقودهمفًاآلجالالمقررة،أنٌدفعواشخصٌاؼرامةٌحددمبل: 39المادة 

عنكلمخالفةكماٌؤتً:

إذاكانالتؤخٌرفًالتسجٌلٌتراوحمابٌنٌومواحدوثبلثٌنٌوما.%،منالحقوقالمتملصمنها،10-

بعدالٌوماألخٌروذلكدونأنٌتعدىمجموعاإللزامالمالًوالؽرامة%عنكلشهرأوجزءمنشهرالتؤخٌر،إذاكاناإلٌداعقدتم3بمالٌةمقدرةتلجبة- 

%.25الجبابٌةالمشارإلٌهماأعبلهكحدأقصىنسبة

تاباإلداراتالمركزٌةوالمحلٌة،الذٌنلمٌسجلواعقودهمفًاآلجالالمقررة،ؼٌرأنالموثقٌنالموظفٌنوكتابالضبطوأعوانتنفٌذكتاباتالضبطوك

فًا دونالمساسباحتمالتطبٌقعقوباتأخرىمنصوصعلٌها المختصةالتًٌنتمونإلٌها، السلطة علٌهم تمارسها لقوانٌنٌتعرضونلعقوباتتؤدٌبٌة

والتنظٌماتالمعمولبها.
(1)



المادة:تطبقمكرر   93لمادةا فًالمادة 93أحكام ،العقودالمتضمنةنقلالملكٌةأوحق 61علىاألطراؾالتًلمتسجلفًاآلجالالمنصوصعلٌها

االنتفاعلؤلموالالمنقولة.
(2)



الٌودعاألطراؾمبلػالرسومؼٌرأنهناكاستثناءألحكامالمادةالسابقةبالنسبةلعقودالمٌزانٌةالتًتتمفًجلسةعلنٌةلئلدارات:  94المادة ،عندما

هذهالحالة،ٌتابعالتحصٌلضداألطراؾمنقبلمفتشًالتسجٌلوٌتحملاألطراؾزٌادةعنذلك،الرسمالمحددةبموجبالقانونفًأٌديالكتاب.ففً

الزابد.

ءاألجل،خبلصاتمصادقعلٌهامنطرفهموالخاصةبعقودلمتقدملهمولهذاالؽرض،ٌقدمالكتابإلىمفتشًالتسجٌلخبللالعشرةأٌامالتًتلًانقضا

بصددهارسوممنقبلاألطراؾوذلكتحتطابلةالعقوباتالتؤدٌبٌةمنقبلالسلطةالمختصةالتًٌتبعونها.

اإلدارةالبحرٌة،تطبقعلٌهمالعقوباتالمنصوصعندعدمالتسجٌلفًاألجلالمحددلعقودأومحاضربٌعؼنابمأوحطامسفٌنةٌعدهاموظفو: 31المادة 

أعبله. 93علٌهافًالمادة

أعبله،التًتنصبالنسبةللمزاٌداتالتًتتمفًجلسةعلنٌة،علىتقدٌم 94تطبقعلىكتابالضبطوموظفًاإلدارةالبحرٌةأحكامالمادة:  96المادة

الكتاب،عندماالٌودعاألطراؾالرسوملدىالكتاب.خبلصةإلىمفتشالتسجٌلمنأجلإبراءذمة

ملؽاة.:36المادة 
(3)



خبللاآلجالالمنصوصعلٌها:38المادة  ٌقدموا، الذٌنلم ٌدفعونفًإنالورثةأوالموصىلهم المنقولةلهمعنطرٌقالوفاة، التصرٌحاتبؤموالهم

لتؤخٌر،ومستحقابتداءمنالٌوماألولمنالشهرالذيٌلًتارٌخاستحقاقٌةالرسومالتًٌتعلقعنكلشهرأوجزءمنشهرا%1بتعوٌضاٌحددمعدله

دج.5.000بها.والٌمكنأنٌقلهذاالتعوٌضعن

500قلعندجعنكلشهرأوجزءشهردونأنت100قدرهاؼرامةتهدٌدٌةوإذالمٌعطًالتصرٌحالحقفًأيرسم،ٌدفعالورثةأوالموصىلهم

دج.

.وٌتحملاألوصٌاءوالممثلونالشرعٌوناآلخرونشخصٌاالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمقطعٌنأعبله،عندماٌهملونالتصرٌحاتخبللاآلجال
(4)



:دج5000ٌعاقببؽرامةتساويضعؾالمبلػاإلضافًللرسومالمستحقةمندونأنتقلهذهالؽرامةعن-أوال:  33المادة 

كلبٌانؼٌرصحٌحلهانعكاسعلىمبلػالرسومفًعقدهبةبٌناألحٌاءأوفًالتصرٌحبالتركةوعلىالخصوصالبٌاناتالمتعلقة:-1

بدرجةالقرابةبٌنالواهبالمتوفىوالورثةالموهوبلهمأوالموصىلهم؛-

لهمأوالمنتفعون.هوبلهمأوالموصىبؤسماءوألقابوتارٌخومكانوالدةكلمنالورثةأوالمو-

أثبتكلتصرٌحٌقدممنأجلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةونتجعنهبصفةؼٌرقانونٌةتخفٌضدٌن.وٌجبعلىالدابنالمزعومالذي-2

بصفةخاطبةوجودهذاالدٌنأنٌدفعالؽرامةبالتضامنمعالمصرح.

القانون.وفضبلعنذلك،ٌجبعلىالمودعلدٌهمأوالحابزٌنالمدٌنٌنالذٌن237و232و179إلى175لموادمنكلمخالفةألحكاما-3 منهذا

 أنٌدفعواشخصٌاالرسومالمستحقةماعداحالةالرجوععلىالمدٌنبالضرٌبة.178و177خالفواأحكامالمادتٌن

 الحقفًأيرسم.كلإؼفالٌبلحظفًتصرٌحبتركةلمتعطً-4

.دج،فًحالةعدماستحقاقأيمبلػإضافًللرسمنتٌجةالمخالفة5.000ٌطبقمبلػأدناه-ثانٌا 
(5)



تعدالؽرامةالخاصةباإلؼفاالتالمعترؾبهافًالتصرٌحاتباألموالالمنقولةعنطرٌقالوفاة،رسمازابداعلىالرسمالمستحقبالنسبة: 500المادة 

أعبله،عندماالٌثٌراإلؼفالالمسجلالشكفًحسننٌةالمصرحٌن98دج.ؼٌرأنه،تطبقأحكامالمادة1000ءالمؽفلة،دونأنٌقلهذاالرسمعنلؤلشٌا

بها.
(6)

 

                                                 

 .2000منق.ملسنة22و1996ملسنة.منق42،1994منق.ملسنة31،1993منق.ملسنة34،1991منق.م.تلسنة4:معدلةبموجبالمواد93المادة(1)
 .2000منق.ملسنة23دثةبموجبالمادةمكرر:مح93المادة(2)
 .2011منق.ملسنة22ملؽاةبموجبالمادة:97المادة(3)
 .2000منق.ملسنة21و 1981منقملسنة65:معدلةبموجبالمادتٌن 98المدة(4)
 . 2000مسنة.منق 21:معدلةبموجبالمادة99المادة(5)
 . 2000منق.ملسنة21و 1985ملسنة.منق171لةبموجبالمادتٌن:معد100المادة(6)
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 القسم الثانً  

 عدم كفاٌة الثمن أو التقدٌرات 

ملؽاة. :505المادة 
(1)



:ملؽاة.501المادة  
(2)



ملؽاة.:509المادة   
(3)



ملؽاة. :  507إلى  501المواد من 
(4)



ملؽاة.:  107المادة
(5)

ملؽاة.:508المادة 
(6)



أنالٌطبقالرسمالزابدإالإذاكانالنقصانفًتقدٌراألمبلكالمصرحبهاناتجاعنعقدسابقللتصرٌحوذلكبالنسبةلؤلمبلكالتًٌجب:503المادة 

للمادة التصرٌح،فإنهالٌحصلإالرسمبسٌطعلىالفرقالموجودبٌنتقدٌراألطراؾهأعبل 32تحددقٌمتهاطبقا لهذا كان،بالعكس،العقدالحقا .وإذا

والتقدٌرالموجودفًالعقود.

%،10زافًالذيقدرهعندإثباتإؼفالأوعدمكفاٌةفًتصرٌحبتركة،ٌكونهناكرفعفًالقٌمةالخاضعةللضرٌبةللمنقوالتتبعاللج: 550المادة 

منهذاالقانون،وٌإخذبعٌناالعتبارهذاالرفعمنأجلحسابتكملةالرسمالبسٌطوالعقوبة.°3-1- 32المحددبموجبالمادة

بدٌتحملهشخصٌاأطراؾالعقدأو،ٌنتجعنها،فضبلعنتكملةالرسومالبسٌطةالمستحقة،تطبٌقرسمزاأعبله29كلمخالفةألحكامالمادة:555المادة 

منهذاالقانونفًحالةالتصرٌحبالتركة.171األشخاصالمعٌنونفًالمادة

والتقدٌرالمسجلٌنعلىنقلملكٌةعقاراتأوحقوقعقارٌةلقاءعوضوعلىنقلنالحقوقوالرسوموالعقوباتالمترتبةعلىنقصالثمنأإ:  112المادة
تستحقعلىأطراؾالعقدبصفةمشتركة،االوراقالمماثلةالحصصاالجتماعٌةأوأوألسهما وكذاالتنازلعنيوزبابنلقاءعوض،ملكٌةمحلتجار

 (7).التضامنبو

 القسـم الـثالـث   

 ءفاـخاإل 

عنمحلتجاريأوزبابنوكلجزءمنفارقناتجٌكونباطبلوعدٌماألثركلاتفاقٌهدؾإلىإخفاءجزءمنثمنبٌععقاراتأوتنازل-1:559المادة 

عنتبادلأوقسمةبتمامهأوجزءمنهٌتضمنأمواالعقارٌةأومحبلتجارٌاأوزبابن.

ٌمكنإثباتإخفاءالثمنبشتىوسابلاإلثباتالمقبولةفًمادةالتسجٌل.-2

ابنوالفارقالناتجعنالتبادلأوقسمة،ٌعاقبعلٌهبؽرامةتساويضعؾالحقوقوكلإخفاءفًثمنبٌععقاراتأوتنازلعنمحلتجاريأوزب-3

دجوٌدفعالؽرامةاألطراؾالمتضامنونماعداتوزٌعهابٌنهمبالتساوي.10.000الؽرامةعنالرسومالمتملصمنهامندونأنتقلهذه

علىاألطراؾ،وذلكتحتطابلةؼرامةاالعقدعقدبٌعأومبادلةأوقسمة،أنٌقومبتبلوةهذقىوالذيٌتل،ٌتعٌنعلىالموثقالذيٌعمللحسابهالخاص-4

دج.500مالٌةتقدربـ

ادٌحتويشٌرفًالعقدبؤنهذهالتبلوةقدتمتوٌإكدتحتطابلةنفسالعقوبة،حسبمعلوماته،بؤنهذاالعقدلمٌعدلوؼٌرمتناقضمعأيسندمضٌو

فًالثمنأوالمعدل.علىزٌادة

ةعنالعقوباتالتؤدٌبٌةفعالضرٌبةٌخضعشخصٌا.زٌادكلشخصتمالتؤكدبؤنهكانشرٌكابؤيطرٌقةكانتفًممارساتتهدؾإلىالتملصمند-5

دج.10.000الؽرامةعنذهإذاكانموظفامإهبللتلقًالعقودإلىؼرامةتساويأضعاؾالحقوقوالرسومالمتملصمنهامندونأنتقله

فًالمقطع-6 ءفًالمناوراتالتًتهدؾإلىالتملصمندفعالضرٌبة5إنالموظفٌنالمشارإلٌهم بؤنهمشركا المتهمٌنبؤيطرٌقةكانت، أعبله،

(8)ونالعقوبات،فًحقهم.منقان124و123ٌعزلون،فًحالةالعود،مندونالمساسبتطبٌقالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادتٌن

2التطبقعلىالمزاٌداتالعمومٌةمادامتتتعلقبالقراءةعلىاألطراؾالمذكورٌنفًالمقاطعأعبله،113منالمادة4إنأحكامالمقطع:551المادة  

 القراءة.منالمادةالمذكورةوباإلشارةفًالعقودلهذه4و3و

أعبلهعلىعقودالتنازلعنحقفًاإلٌجارأواالستفادةمنوعدباإلٌجارعلىالعقاركلهأوجزءمنه.113مالمادةتطبقأحكا: 551المادة 

                                                 

 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011منق.ملسنة20ملؽاةبموجبالمادة:101المادة(1)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011منق.ملسنة20وملؽاةبموجبالمادة 1994ملسنة.منق32و 1991ملسنة.منق 40، 1985ملسنة.منق118:معدلةبموجبالمواد 102المادة(2)
 بابٌة(.)تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالج2011منق.ملسنة20وملؽاةبموجبالمادة 1985ملسنة.منق 119:معدلةبموجبالمادة 103المادة(3)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011منق.ملسنة20:ملؽاةبموجبالمادة106إلى104دمنواالم(4)
 هذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.)تنقل2011منق.ملسنة20وملؽاةبموجبالمادة1996ملسنة.منق43و 1982منق.م.لسنة59:معدلةبموجبالمادتٌن107المادة(5)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011منق.ملسنة20وملؽاةبموجبالمادة1996منق.ملسنة44:معدلةبموجبالمادة108المادة(6)
 .2021منق.ملسنة31:معدلةبموجبالمادة112المادة(7)
 .2000منق.ملسنة21و1996منق.ملسنة108،1991منقمتلسنة 5معدلةبموجبالمواد:113المادة(8)
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ةفًوالذيٌهدؾإلىزٌادأعبله،113عندماٌبلحظوجودسندعرفًمضاد،ؼٌرالسنداتالمضادةالمتعلقةباإلخفاء،المشارإلٌهفًالمادة:557المادة 

الؽرامةعنتطبقؼرامةمساوٌةلضعؾالعقودوالرسومالمتملصمنهامندونأنتقلهذه، فًعقدعمومًأوفًعقدعرفًمسجلسابقاطنالمشترالثم

دج.10.000
(1)



مظهرشروطتعطًالحقفًرسومتحتعندماٌعترؾبصفةودٌةأوٌثبتقضابٌابؤنالطابعالحقٌقًلشروطالعقدأواالتفاققدتمإخفاإه: 556المادة 

 العقوباتجمٌعاألطراؾالمتعاقدٌنبصفةتضامنٌة.أقلارتفاعا،فإنهٌترتبعنذلكرسمزابدمضاعؾوٌتحملهذه

 القسم الرابع

 حـق الشفعة 

ملؽاة.:  118المادة 
(2)



ملؽاة.مكرر:  118المادة 
(3)



 القسم الخامس 

 الغش الجبائً 

كلمنتملصأوحاولالتملصكلٌاأوجزبٌامنوعاءالضرٌبةأوتصفٌتهاأودفعالضراببأوفضبلعنالعقوباتالجبابٌةالمطبقة،ٌعاقب-1:553المادة 

وسنوات،أ(05)دج،وحبسمنسنةإلىخمسة20.000دجإلى5.000ؽرامةجزابٌةتتراوحمنب،تدلٌسٌةاطرقالرسومالتًهوخاضعلهاباستعماله

بإحدىهاتٌنالعقوبتٌنفقط.
(4)



دج.1.000قؼٌرأنه،الٌطبقهذاالتدبٌرفًحالةاإلخفاءإالإذاكانهذااإلخفاءٌفوقعشرالمبلػالخاضعللضرٌبةأومبلػرسمٌساويأوٌفو

بمناوراتأخرىعلىعرقلةالقٌاممإعسارهأوٌنظبتٌبةالمكلؾبالضرقٌامومنأجلتطبٌقالفقرتٌنالسابقٌن،تعتبر،علىالخصوص،كمناوراتتدلٌسٌة

تحصٌلأينوعمنالضراببأوالرسومالتًهومدٌنبها.

وفقاللشروطالمنصوصعلٌهافًأمامالجهةالقضابٌةالمختصة،بهدؾتطبٌقالعقوباتالجزابٌةالمخالفاتالمشارإلٌهافًالمقطعاألولأعبله،تتابع-2

منقانوناإلجراءاتالجبابٌة.104المادة
(5)



بالعقوبات-1:510المادة  االقتضاء، عند مندونالمساس، أنفسهم الجرابم علىمرتكبًهذه نفسالعقوباتالمطبقة فًالجرابم تطبقعلىالشركاء

التؤدٌبٌةضدالموظفٌنالمإهلٌنلتلقىالعقود.

المشارإلٌهافً42جنحالمذكورةفًالمادةوالتعرٌؾالخاصبالشركاءفًالجناٌاتوال ٌلٌهامنقانونالعقوباتٌطبقعلىالشركاءفًالجرابم وما

المقطعاألولالسابقالذكر.

وٌعتبركشركاء،علىالخصوص،األشخاص:

الذٌنتوسطوا،بصفةؼٌرقانونٌة،فًتحوٌلقٌممنقولةأوتحصٌلقسٌماتفًالخارج.-

نحّصلواباسمهمقسٌماتتعودإلىالؽٌر.الذٌ-

أدناه،بحكمالقانون،مضاعفةالؽرامةالمقررةللجرٌمةاألولى،سواءكانتهذهالؽراماتجبابٌةأوجزابٌة.3تنتجعنالعودالمحددفًالفقرة-2

المطبقةتكوندابمامساوٌةألربعةأضعاؾهذهالرسوممندونأنتقلؼٌرأنه،فٌماٌخصالعقوباتالجبابٌةفًحالةالرسومالمتملصمنها،فإنالؽرامة

دج5000عن
.(6)



وتضاعؾعقوباتالحبسالمقررةللجرٌمةاألولى.

أدناه.6فًحالةالعود،ضمنالشروطالمحددةفًالفقرة،وإنلصقونشرالقرارالقضابًٌإمربهما

ٌرتكبخبللأجلخمسسنواتبعدقرار.كةمحكومعلٌهبإحدىالعقوباتالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونٌكونفًحالةالعود،كلشخصأوشر-3

اإلدانة،جرٌمةتطبقعلٌهانفسالعقوبة.

افٌماٌخصوٌمكنتطبٌقه.علىالعقوباتالمنصوصعلٌهافًمادةالضرابب،منقانونالعقوبات53التطبق،فًأيحالمناألحوال،أحكامالمادة-4

منهذهالمادة.6وفًالفقرة2العقوباتالجزابٌةباستثناءالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمقطعالرابعمنالفقرة

إنالعقوباتالمقررةمنأجلقمعالجرابمفًمادةالضراببتجمعمهماكاننوعها.-5

تستط-6 التًتنطويعلىعقوباتجزابٌة، ٌخصالجرابم ٌجبأنٌنشربرمتهأوبملخصفًفٌما ٌعالجهةالقضابٌةالمختصةأنتؤمربؤنقرارها

الجرابدالتًتعٌنهاوٌلصقفًاألماكنالتًتبٌنها،والكلٌكونعلىنفقةالمحكومعلٌه.

                                                 

 .1996منقملسنة108:معدلةبموجبالمادة116المادة(1)
 .)تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(2011منق.ملسنة20:ملؽاةبموجبالمادة118المادة(2)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011منق.ملسنة20وملؽاةبموجبالمادة1985منقملسنة120:معدلةبموجبالمادةمكرر118المادة(3)
 .2012منقملسنة17:معدلةبموجبالمادة119مادةال(4)
 .2012ملسنةمنق17:معدلةبموجبالمادة119المادة(5)
 . 2000منقملسنة 21:معدلةبموجبالمادة 120المادة(6)
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لعقوباتالمالٌةالمحكومبهاعلٌهم.إناألشخاصأوالشركاتالمحكومعلٌهملنفسالجرٌمة،ٌجبعلٌهمأنٌدفعوامتضامنٌنا-1:515المادة 

ٌكونقدكلحكمأوقرارحكمبهملىمخالؾبالؽراماتالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونٌجبأنٌتضمنأٌضاالحكمبدفعالرسومالتًمنالمحتملأن-2

تمتدلٌسهاأوتعرٌضهاللخطر.

القانون-3 فًهذا المنصوصعلٌها الؽراماتالمالٌة إن المادة تطبٌقأحكام االقتضاء، عند 599ٌنتجعنها، المتعلقة منقانوناإلجراءاتالجزابٌة

باإلكراهالبدنً.

وٌحددالحكمأوقراراإلدانةمدةاإلكراهالبدنًبالنسبةلمجموعالمبالػالمستحقةبرسمالؽراماتوالدٌونالجبابٌة.

أوشخصمعنويآخرتابعللقانونالخاصفإنعقوباتالحبسالمطبقةوكذلكالعقوباتالتبعٌة،ٌحكمبهاعلىعندماترتكبالجرابممنقبلشركة-4

أعضاءمجالساإلدارةأوالممثلٌنالشرعٌٌنأوالمإسسٌنللشركة.

المإسسٌنوعل الممثلٌنالشرعٌٌنأو أو مجلساإلدارة علىأعضاء بالؽراماتالجزابٌة فًآنواحد واألمركذلكبالنسبةوٌحكم ىالشخصالمعنوي،

للعقوباتالجبابٌةالمطبقة.

 القسم السادس

 منع المراقبة الجبائٌة

ملؽاة.: 511المادة 
(1) 

 الباب السابع

 الخاضعٌن للضرٌبة وأعوان الدولة العمومٌٌنالتزامات 

 القسم األول

 العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة إلى القضاء 

ٌحررواالٌمكنللموثقٌنوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبطوالموظفٌنالعمومٌٌناآلخرٌنوالسلطاتاإلدارٌةأنٌعدواأو:519لمادة ا

مأوأنٌسلموهعلىعقدابمقتضىأونتٌجةعقدآخرخاضعلزوماإلىالتسجٌلعلىصورةأوعلىاألصلالمرفقبالصورةكماالٌمكنأنٌودعلدٌه

تحتطابلةشكلبراءةأوملخصأونسخةأوإرسالقبلأنٌدمػأوٌسجلبصفةقانونٌةحتىولوكانأجلالطبعأوالتسجٌللمٌنقضًبعدوإالوقعوا

.دج،بالنسبةللموثقٌنالذٌنٌعملونلحسابهمالخاصوالذٌنٌطالبونشخصٌابدفعالحقوق500ؼرامةمالٌةقدرها

تستثنىمنذلكاألوراقوالعقوداألخرىمنهذاالنوعالتًتبلػإلىأطراؾأوتتمبواسطةملصقاتوإشهارات.

بمقتضىأونتٌجةعقودٌكونأجلتسجٌلهالمٌنقضًبعدولكنشرٌطةأنٌكونكلعقدمنهذه العقودؼٌرأنالموثقٌنٌستطٌعونأنٌحررواعقودا

الذي بالعقد لٌسفقطعنرسوممرفقا فًنفسالوقتمثلهإلىإجراءالتسجٌلوأنٌكونالموثقونمسإولٌنشخصٌا إلٌهوأنٌكونخاضعا أشهرفٌه

التسجٌل،بلأٌضاعنالؽراماتالتًٌكونخاضعالهاهذاالعقد،ماعدارجوعهمعلىاألطراؾ.

"رسمطابعمحصلللخزٌنة".ٌثبتدفعرسمالطابعبوضعختمنديعلىالعقودٌحملعبارة
(2)



ملؽاة.:  511المادة 
(3)



كاملةتذكرفًجمٌعنسخالعقودالعمومٌةأوالمدنٌةأوالقضابٌةالتًٌجبتسجٌلهابناءعلىنسخهااألصلٌة،مخالصةالرسومبكتابةحرفٌةو:511المادة 

لهذاالدفع.

أوالمدنٌةأوالقضابٌةأوؼٌرالقضابٌةالتًتعدبمقتضىعقودعرفٌةأومبرمةفًالخارجوالتًوٌذكرنفسالبٌانفًالنسخاألصلٌةللعقودالعمومٌة

تخضعللتسجٌل.

ج.د500ٌعاقبعلىكلمخالفةٌرتكبهاالموثقالذيٌعمللحسابهالخاص،بؽرامةمالٌةقدرها

(4)ملؽاة.:  517المادة 

إٌجارمنالباطنأوحلوالأوتنازالعنإٌجارأمبلكمنقولةلوقتؼٌرمحدودوأمبلكعقارٌةتجارٌة،علىٌجبأنٌحتويكلعقدٌتضمن: 516المادة 

(5)دج. 500االستنساخالحرفًلعبارةتسجٌلاإلٌجارالمتنازلعنهكلٌاأوجزبٌاوهذاتحتطابلةؼرامةمالٌةقدرها

كفًالقرارمعبٌانمبلػالرسومالمدفوعةوتارٌخالدفعوتعٌٌنالمكتبالذيدفعتلههذهالرسوم،كلماأتخذقرارعلىعقدمسجلٌذكرذل:518لمادة ا

ددإذاكانقدثبتوفًحالةاإلؼفالٌطلبمفتشالتسجٌلالرسمإذالمٌسجلالعقدفًمكتبه،ماعداإرجاعالعقدالذيأتخذمنأجلهالقرارفًاألجلالمح

التسجٌل.

                                                 

 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(. 2002منق.ملسنة 200،وملؽاةبموجبالمادة 2000منق.ملسنة 21:معدلةبموجبالمادة 122المادة(1)
 . 2000منق.ملسنة21و1996منق.ملسنة45،1991منق.م.تلسنة6،1986منق.ملسنة 43بالمواد:معدلةبموج 123المادة(2)
نقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءات)ت2011منق.ملسنة20وملؽاةبموجبالمادة 2000منق.ملسنة 21و 1991منق.م.تلسنة 7، 1986منق.ملسنة 44:معدلةبموجبالمواد 124المادة(3)

 الجبابٌة(.
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011منق.ملسنة20:ملؽاةبموجبالمادة126المادة(4)
.2000منق.م.لسنة21و1991منق.م.ت.لسنة9:معدلةبموجبالمادتٌن 127المادة(5)
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حكامأعبلهكلماقررحكمأوقرارتحكٌمًعقوبةعلىعقدمسجلوكانقدقدمللتسجٌلفًاألجلالمحددله.وتطبقاأل

العقودالخاضعةإلجراءالتسجٌلفًأجلمحددولكنلمتسجل،ٌجبعلٌها،إمابناءعلىطلبالنٌابة:513المادة  إنالسلطاتالقضابٌةالتًتقدملها

،أنتؤمربإٌداعهذهالعقودلدىكتابةالضبطلكًٌتمتسجٌلهافورا.العامةوإماتلقابٌا

فٌماٌخصطلبها.العامةوٌعطىعقدللنٌابة

 القسم الثانً 

 إٌداع نسخة  ثانٌة من العقود العرفٌة لدى مصلحة التسجٌل

ٌهمأنٌحرروانسخةثانٌةإماعلىورقعاديوإماعلىإناألطراؾالذٌنٌحررونعقداعرفٌاخاضعاللتسجٌلفًأجلمحدد،ٌجبعل:590المادة 

منقانونالطابع.54نصؾورقةمننفسالحجمعلٌهاطابع،ضمنالشروطالمنصوصعلٌهافًالمادة

ت.وتكونعلىهذهالنسخةالثانٌةنفسالتوقٌعاتالموجودةعلىالعقدنفسهوتبقىمودعةلدىمكتبالتسجٌلحٌثتتماإلجراءا

منهذاالقانون.183وٌمكنأنتسلمنسخةأومستخرجمنالنسخةالثانٌةالمودعةلدىالمكتب،ضمنالشروطالمحددةبموجبالمقطعاألولمنالمادة

معلىنفقةالطرؾإذاكانالعقدالعرفًالواجبتسجٌلهمحررابلؽةأخرىؼٌراللؽةالوطنٌة،فٌجبأنٌكونمصحوبابترجمةكاملةتت: 595المادة 

المنصوصعلٌها الثانٌة النسخة بمثابة المكتبوتكون لدى مودعة الترجمة تبقى الحالة، هذه فً و معتمد. طرؾمترجم من مصادقة فًالملتمسو

باللؽةأعبله،وهًتخضعلضرٌبةالطابع،أوتعفىمنه،حسبماإذاكانالعقدنفسهخاضعاأواللهذهالضرٌبة،وإذاك130المادة انالعقدالعرفًمحررا

المكتب،وهذهالوطنٌةولكنموقعابلؽةأجنبٌة،فٌجبأنتتمترجمةالتوقٌعاتمنقبلمترجممعتمدعلىالعقدنفسهوعلىالنسخةالثانٌةالمودعةفً

الترجمةالتعطًالحقفًأيرسمإضافًللطابع.

 القسم الثالث

 نقل ملكٌةمسح األراضً عند إعداد العقود المعلنةأو الناقلة أو المنشئة للملكٌة العقارٌة الكشف الواجب تقدٌمه إلى مصالح

ملؽاة.:591المادة 
(1)



 لرابع القسم ا

 توكٌد الصدق

ارةالتالٌة:كلتصرٌحبنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةٌقدمهالورثةأوالموصىلهمأواألوصٌاءأوالمتصرفونالشرعٌون،ٌنتهًبالعب:  133المادة 

منقانونالتسجٌل،أنهذا 134ٌإكدالمصرحصدقوصحةهذاالتصرٌحوٌإكد،فضبلعنذلك،تحتطابلةالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادة»

«.كلٌاأوجزبٌامتوفىالتصرٌحٌتضمنالمبلػنقداوالدٌونوالقٌمالمنقولةاألخرىالتً،حسبمعلوماته،كانتملكالل

جبأنتكتبهذهالجملةعلىهذاالنحوبخطالمصرح.وٌ

أدناه، 134أحكامالمادةوعندماٌإكدالمصرحأنهالٌعرؾأوالٌستطٌعالتوقٌع،فانالمفتشٌقرألهالعبارةالواردةفًالفقرةالثانٌةمنهذهالمادةوكذلك

حقدأكدأنتصرٌحهصحٌحتمامالصحة.وٌثبتفًأسفلالتصرٌحبؤنهذهاإلجراءاتقدتمتوأنالمصر

ٌتعٌنوفًكلعقدٌكونموضوعهإمابٌععقاروإمابٌعمحلتجاريأوأسهم،أوحصصفًشركة،وإمامبادلةأوقسمةلعقاراتأولمحبلتتجارٌة،

للموثقالقابمبالتحرٌربؤنهذاالعقدٌعبرعنكاملعلىكلبابعأوشاريأومقاٌضأومتقاسمأوعلىأوصٌابهمأومتصرفٌهمالشرعٌٌن،أنٌصرحوا

المتفقعلٌه.(الثمن)أوالمعادل
(2)



منهذا 119أعبلهبصفةمؽشوشةٌعاقببالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادة133إنالشخصالذيٌقدمالتوكٌداتالمذكورةفًالمادة:  134المادة

القانون.

ؽشوشمنواحدأوعدةورثةشركاءمتضامنٌنأوإذاكانالتصرٌحقدمهوكٌل،تطبقعلىالورثةالمتضامنٌناآلخرٌنأوالموكلعندماٌصدرالتوكٌدالم

نفسالعقوبات،إذاتبٌنبؤنهمعلىعلمبالؽشوإنهملمٌتممواالتصرٌحفًأجلستةأشهر.

معالعقوباتالجبابٌةالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونوالتًتقمعاإلؼفالواإلخفاء.وإنالعقوباتالجنحٌة،المنصوصعلٌهافًهذهالمادة،تجمع

ٌشرعفًالمبلحقاتبناءملىشكوىإدارةالتسجٌلخبللاألربعسنواتالتًتلًالتوكٌدالمؽشوشوذلكضمنالشروطالمحددةبموجب:  135المادة

منهذاالقانون.119-2المادة

،ٌتعٌنعلىالموثقالذيٌتلقىعقدبٌعأومقاٌضةأوقسمة،أنٌتلوأعبله4المقطع113ذيتفرضهعلٌهالمادةبؽضالنظرعنااللتزامال:  136المادة

منقانونالعقوبات.124و123أعبله،وكذاأحكامالمادتٌن134و133علىاألطراؾأحكامالمادتٌن

دج.500الذيٌعمللحسابهالخاص،تحتطابلةؼرامةمالٌةقدرها،دمنطرؾالموثقالتبلوةصراحةفًالعقٌجبذكرهذه
(3)



                                                 

 .2011منق.ملسنة22:ملؽاةبموجبالمادة132المادة(1)
 .1981منق.ملسنة66:معدلةبموجبالمادة 133المادة(2)
 .2000منق.م.لسنة21و1991منق.م.تلسنة 10، 1986منق.ملسنة46:معدلةبموجبالمواد 136المادة(3)
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منهذاالقانونعلىعقودالتنازلعنالحقفًاإلٌجارأواالستفادةمنوعدباإلٌجارٌتضمنالعقاركله136و 133تطبقأحكامالمادتٌن:  137المادة

أوجزءمنه.

 القسم الخامس 

 والدة األطراف و جنسٌتهم مكانتارٌخ و

ٌجبأنٌذكرفًأيعقدأوتصرٌحٌقدمللتسجٌلتارٌخومكانوالدةاألطراؾوجنسٌتهم،وذلكتحتطابلةرفضاإلجراءات.:  138المادة 

فانالمصرحٌنالمولودٌن،ا.وفضبلعنذلكوبالنسبةألصحاببطاقةالتعرٌؾالوطنٌة،فانهذاالبٌانٌكونمتبوعابذكررقمهذهالبطاقةومكانتسلٌمه

بالخارجٌجبعلٌهمأنٌقدمواكلوثٌقةأخرىأوبٌانتطلبهإدارةالضرابب.

 القسم السادس 

 حق اإلطالع

ملؽاة.:511إلى  510 مناد والم 
(1)



ملؽاة.مكرر:   142المادة
(2)

ملؽاة.: 519المادة 
(3)

.تانملؽا:511و 511 تانالماد 
(4)

 

ملؽاة.:517المادة   
(5)



ملؽاة.: 516المادة 
(6)

 

.تانملؽا: 513و 518 تانالماد
(7)



.ملؽاة:  511إلى  515 مناد والم
(8)

 القسم السابع 

 ألحكام للعقود وا  اإلٌداع لدى مصلحة التسجٌل للكشوف اإلجمالٌة 

الموثقونوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذالتابعونلكتاباتالضبطوكتاباإلداراتمنهذاالقانون،ٌعدها 9إنالكشوؾالمشارإلٌهافًالمادة:519المادة

المركزٌةأوالمحلٌة،علىاستماراتتسلمهاإدارةالضراببمجانا.

وٌذكرونفٌها:

تارٌخورقمالعقودواألحكامالموجودةفًالفهرس.-1

ألقابوأسماءاألطراؾومسكنهم.-2

قودأواألحكام.نوعالع-3

المبالػأوالقٌمالخاضعةللرسوم.-4

مبلػالرسومالثابتةأوالرسومالنسبٌةالمستحقةوالمتضمنةقراربمبلػالرسومالمدفوعةموقعابصفةقانونٌة.-5

ةبماٌلً:القانونوتكونمرفقالكشوؾلدىمكتبالتسجٌلالمختصفًاآلجالالمحددةبموجبهذاوتودعهذه

النسخاألصلٌةأوالبراءاتالخاصةبالعقودوالمسجلةفٌها.-1

دفعالرسومالمستحقة.-2

لًعلىبالنسبةلكلعقدعداالعقودؼٌرالقضابٌةأواألحكامالتًمنطبٌعتهاأنتسجلفًالفهرسالعامأوالتًهًموضوعمراقبة،ملخصتحلٌ-3

رةمجانا،تلخصفٌهألحكامالربٌسٌةللعقدأوالحكموٌحررفًنسختٌنعندماٌتضمنالعقدأوالحكمإمانقلأوإنشاءملكٌةعقارٌةأواستمارةتسلمهااإلدا

األموالنفسها.محلتجاريأوعناصرمحلتجاري،وإمابٌعأسهمأوحصصفًشركةوإمانقلملكٌةحقالتمتعبهذه

لسٌرالدعوى.الوثابقالمقدمةخبل-4



                                                 

 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2002منقملسنة200دة:ملؽاةبموجبالما142إلى139الموادمن(1)
 .2011منق.ملسنة21ملؽاةبموجبالمادةو1996منق.م.لسنة46مكرر:محدثةبموجبالمادة142المادة(2)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2002منقملسنة200وملؽاةبموجبالمادة2000منق.م.لسنة21و1996منق.م.47:معدلةبموجبالمادتٌن143المادة(3)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011منق.ملسنة20:ملؽٌتانبموجبالمادة145و144المادتان(4)
 .2011منق.ملسنة22:ملؽاةبموجبالمادة146المادة(5)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2002منقملسنة200:ملؽاةبموجبالمادة147المادة(6)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011منق.ملسنة20:ملؽٌتانبموجبالمادة149و148المادتان(7)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2002منقملسنة200ملؽاةبموجبالمادة:152إلى150الموادمن(8)
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 القسم الثامن 

 لكتابات الضبط وكتاب اإلدارات فهارس الموثقٌن وكتاب الضبط وأعوان التنفٌذ التابعٌن 

التابعونلكتاباتضبطوكتابالقضابٌونٌمسكالموثقونوالمحضرون: 511المادة  وكتابالضبطوأعوانالتنفٌذ اإلدارات،اتومحافظوالبٌعبالمزاٌدة

ً:ؤتذاتأعمدةٌكتبونفٌهاٌومابعدٌوممندونتركبٌاضوالفصلبٌنالسطور،وحسباألرقام،ماٌفهارس

.دجعنكلإؼفال25.000هاجمٌعالوثابقوالعقودالتًٌتلقونهافًشكلنسخأصلٌةأوبراءاتتحتطابلةؼرامةمالٌةقدر،بالنسبةللموثقٌن(1

جمٌعالعقودواألحكامالتًٌتعٌنتسجٌلنسخهااألصلٌةبمقتضىأحكامهذاالقانون.(بالنسبةلكتابالضبط،2

ٌتلقونهاأوٌبلؽونها.(بالنسبةألعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبط،جمٌعالعقودواألوراقالت3ً

أعبله.61و58(بالنسبةللكتاب،عقوداإلداراتالواردةفًالمادتٌن4

دجعنكلإؼفال.25.000لنسبةللمحضرٌن،كلالعقودوأوراقالتبلٌػالتًٌتلقونهاأوٌبلؽونها،تحتطابلةؼرامةقدرها(با5

دجعنكلإؼفال.25.000بٌعات،تحتطابلةؼرامةقدرهاحسبالمكلالمحاضرالمسلمةوكلالعقودالمسجلة،(بالنسبةلمحافظًالبٌعبالمزاٌدة6

لمخالفةبموجبمحضر.تثبتك
(1)



كلمادةمنالفهرستتضمنماٌلً:: 511المادة 

(الرقم؛1

(تارٌخالعقد؛2

(نوعالمادة؛3

(ألقابوأسماءاألطراؾومسكنهم؛4

؛عندماٌتعلقاألمربعقودٌكونموضوعهاالملكٌةأوحقاالنتفاعأوالتمتعبعقارات،(بٌاناألموالومكانهاوثمنها5

(عبلقةالتسجٌل.6

ماٌلً:،وٌجبأنٌذكرفًفهرسالموثقٌن،فضبلعنذلك

(شكلالعقد،بمعنىهلهونسخةأصلٌةأومحتفظةبصورتهلدىالموثق؛1

(المبلػالمسلؾأوالمتنازلعنهأوالمنقول،إذاكاناألمرٌتعلقبالتزامأوتنازلأونقل.2

.ملؽاة:517 المادة 
(2)



أعبله،ٌمسكالموثقوندفتراٌومٌاودفتراإلٌداعالسنداتوالقٌم156إلى154منفضبلعنالفهرسوالسجلالمنصوصعلٌهمافًالمواد:516المادة 

اربٌسالمحكمة.ماوٌوقعهمٌرقمه

والنقلعلىالهامش،علىالخصوص:وٌجبأنٌذكرفًدفترالٌومٌةٌومابٌوموحسبترتٌبالتارٌخمندونتركبٌاضوالنقصان

(أسماءاألطراؾ؛1

وكلمادةلهارقمترتٌبًوتتضمناإلحالةإلى.(المبالػالتًهًفًحوزةالموثقوالجهةالمخصصةلهاوكذلكاإلٌراداتمنكلنوعوخروجاألموال2

صفحةالدفتراألستاذحٌثتمترحٌلإمااإلٌراداتوإماالمصارٌؾ.

كلكرفًدفترإٌداعالسنداتوالقٌمٌومابٌوموحسبترتٌبالتوارٌخمندونتركبٌاضوالنقصانوالنقلعلىالهامش،علىالخصوص،باسموٌذ

زبون،دخولوخروجالسنداتوالقٌملحاملهاأواالسمٌةمعبٌانأرقامهاوتسجٌلها.

أدناه.158المادةًشالتسجٌلضمنالشروطالمنصوصعلٌهافوٌخضعدفترالٌومٌةودفتراإلٌداعإلىتؤشٌرةمفت

إلىمفتشً:518المادة   األولىمنشهرٌناٌروأبرٌلوٌولٌووأكتوبرمنكلسنة، العشرة الموثقونوكتابالضبطوكتاباإلداراتخبللاألٌام ٌقدم

ًتؤشٌراتهمعددالعقودالمسجلة.التسجٌلالتابعٌنلمقرإقامتهم،فهارسهملٌإشرواعلٌها،وٌذكرواف

دجعلىالموثقٌنالذٌنٌعملونلحسابهمالخاص،مهما500ٌثبتبمحضرعدمالقٌامبهذاالتقدٌمفًاآلجالالمحددة،معتطبٌقؼرامةمالٌةموحدةقدرها

(3)كانتمدةالتؤخر.

(4)ملؽاة.:513ة  الماد

نوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبط،ٌرقمهاوٌوقعهاربٌسالمحكمةالتابعةللمكانالذيٌوجدإنالفهارسالخاصةبالموثقٌ:570ة  الماد

بههإالءالموظفونالعمومٌونوأماالفهارسالخاصةبكتاباإلداراتفٌرقمهاوٌوقعهاربٌساإلدارة.

                                                 

 .2018منق.ملسنة21و2000منق.ملسنة24و21، 1991منق.م.تلسنة 12، 1986ملسنة.منق48:معدلةبموجبالمواد 154المادة(1)
 .2013منق.ملسنة06لمادة:ملؽاةبموجبا156المادة(2)
 . 2000منق.م.لسنة21و 1991منق.م.ت.لسنة 13، 1986منق.م.لسنة49:معدلةبموجبالمواد 158المادة(3)
)تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءات2011منق.ملسنة20بموجبالمادةوملؽاة 2000منق.ملسنة21من1991منق.م.تلسنة 14، 1986منق.ملسنة 50:معدلةبموجبالمواد 159المادة(4)
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وماٌلٌهامنهذاالقانون،فإنالموثقٌنوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتابات154دفضبلعنالواجباتالمتعلقةبهم،بمقتضىالموا:575المادة 

أعبله،وفًسجلؼٌرمدموغٌرقمهوٌوقعهربٌسالمحكمة،فهارسذاتأعمدة154الضبط،ٌمسكون،تحتطابلةالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادة

والكتابةبٌنالسطوروحسبترتٌباألرقام،جمٌعالوثابقوالعقودواألوراقواألحكاموالقراراتالمعفٌةمنٌكتبونفٌهاٌومابٌوممندونتركبٌاض

إجراءاتالطابعوالتسجٌل.

الفهرستشمل:هذاوكلمادةمن

رقمها؛-1

تارٌخالعقد؛-2

نوعها؛-3

ألقابوأسماءاألطراؾومسكنهم.-4

فهرسٌجبأنٌكونمصحوبابرقمهالترتٌبً.وكلعقدٌكتبعلىال

إنالموثقٌنوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبطٌقدمونتحتطابلةنفسالعقوبات،السجلالمفهرسالمنصوصعلٌهفً: 571المادة 

ؤشٌرتهرقمالعقداألخٌرالمسجل.أعبلهإلىمفتشالتسجٌلالتابعلمحلإقامتهملكًٌإشرعلٌهوٌذكرفًت161المادة

وٌتمهذاالتقدٌمفًأولٌوممنكلشهر.

ٌتعٌنعلىكلشخصطبٌعًأومعنويٌقومبعملٌةالوساطةمنأجلشراءعقاراتأومحبلتتجارٌةأوبٌعها،أوٌشتريعادةباسمهمكرر: 571المادة 

اٌلً:كمنفسالممتلكات،لتصبحملكه،إلعادةبٌعها

إحدىوكاال1 أو فروعه أحد أو إقامته مقر ٌوجد فًمكتبالتسجٌلأٌن أعبله، العملٌاتالمذكورة منبداٌة ابتداء شهر، أنٌصرحفًمدة عند( ته،

االقتضاء.

وممندونتركبٌاضوال(أنٌمسكفهرسٌنبؤعمدة،ؼٌرخاضعٌنللطابع،ٌحددشكلهماعنطرٌقالتشرٌعالساريالمفعول،ٌكتبفٌهماٌومابعد2ٌ

بصفتهكمالك.فصلبٌنالسطوروحسبترتٌباألرقامكلالحواالتووعودبالبٌعوالعقودالناقلةللملكٌةوعموماكلالعقودالمرتبطةبمهنةالوسٌطأو

وٌخصصأحدالفهرسٌنلعملٌاتالوسٌطواآلخرللعملٌاتالممارسةبصفةالمالك.

 (1)مكرر،منأجلممارسةأعواناإلدارةالجبابٌةحقاالطبلع.142مادة(أنٌتقٌدبؤحكامال3

 القسم التاسع 

 البٌع العمومً للمنقوالت 

:579المادة  و بمحضر إال وبالمزاد، عبلنٌة األخرىالمنقولة، األشٌاء وجمٌع والمحاصٌل واألخشابوالفواكه والسلع األثاثواألمتعة بٌع ٌمكن ال

فٌنالعمومٌٌنالمإهلٌنللقٌامبذلك.بمساعدةالموظ

للدابرةالتًٌتموالٌمكنأليموظؾعمومًأنٌقومببٌععلنًوعنطرٌقالمزادألشٌاءمنقولةمندونأنٌقدممسبقاالتصرٌحإلىمكتبالتسجٌلالتابع

فٌهاالبٌع.

.وٌتضمنهذاالتصرٌحأسماءوصفةومسكنالموظؾوالضابطالعمومًأوًٌحررالتصرٌحفًنسختٌنوٌإرخهوٌوقعهالموظؾالعموم:571المادة 

الشخصالمذكورفٌه.الملتمسوالشخصالذيٌبٌعأثاثهوبٌانالمكانالذيٌتمفٌهالبٌع،وبٌانالٌوموساعةافتتاحالبٌع.والٌصحهذاالتصرٌحإالألثاث

ؾ.تقدمإحدىالنسختٌنالمحررةعلىورقمدموغوعلٌهاتؤشٌرةالتسجٌلإلىالموظؾالعمومًوٌودعالتصرٌحبمكتبالتسجٌلوبسجلبدونمصارٌ

خبللأجلعشرةالذيٌجبعلٌهأنٌرفقهبمحضرالبٌع.أماالنسخةاألخرىالمحررةعلىورقؼٌرمدموغفتحفظفًمكتبالتسجٌلأوالضابطالعمومً

دج.50.000تحتطابلةؼرامةقدرها(أٌامقبلتارٌخإفتتاحجلسةالبٌع،10)
(2)

الموظؾ:571المادة  وكلجلسةٌقفلها ٌكتبباألرقامخارجالسطر. فًالمحضروٌكتبالثمنبالحروؾكما المزادٌذكرفورا كلشًءٌرسىعلٌه

العمومًوٌوقعها.

اسمالموثقالذيقامبهومخالصةالتسجٌل.عندماٌتمالبٌععلىإثرجرد،وٌذكرذلكفًالمحضرمعبٌانتارٌخالجردو

أعبله.76إنمحاضرالبٌعالٌمكنتسجٌلهاإالفًالمكاتبالتًقدمتفٌهاالتصرٌحاتوذلكطبقاألحكامالمادة:577المادة 

.أعبله61ةبموجبالمادلالمحددوٌحصلرسمالتسجٌلعلىمقدارالمبالػالتًٌحتويعلٌهاكلٌةمحضرالجلساتالذيٌجبتسجٌلهفًاألج

بمحضرٌحرر:تثبتالمخالفاتلؤلحكامالمبٌنةأعبله:576المادة 

منكلموظؾعمومًقدٌقومببٌعدونأنٌقدمأيتصرٌحعنذلك؛-

منكلموظؾلمٌرفقالتصرٌحبمحضرالبٌع؛-

                                                 

 .1996منق.ملسنة48مكرر:محدثةبموجبالمادة162المادة(1)
 .2018منق.ملسنة22 :معدلةبموجبالمادة164المادة(2)
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زٌادةعناسترجاعالرسم؛عنكلمادةموضوعالمزادلمتذكرفًمحضرالبٌع-

؛وعقوباتالتزوٌرعنكلتزٌٌؾلنفسالموادموضوعالمزادوالمذكورةفًالمحضرفضبلعناسترجاعالرسم-

عنكلمادةلمٌكتبثمنهابالحروؾفًالمحضر.-

ٌٌنفضبلعناسترجاعالرسومالمستحقة.كماٌثبتبمحضرالمخالفاتاألخرىألحكامهذاالقانونالمرتكبةمنطرؾالموظفٌنالعموم
(1)



ملؽاة.مكرر: 576المادة 
(2)



ٌرخصألعوانالتسجٌلبؤنٌنتقلواإلىجمٌعاألماكنالتًٌجريفٌهاالبٌعالعلنًوبالمزادوأنتقدملهممحاضرالبٌعونسخالتصرٌحات:  168المادة 

وٌمكنهمأٌضاأنٌطلبوامساعدةممثلعمومًللمكانالذيتمفٌهالبٌع.لٌهاوأثبتوها.المسبقة.وٌحررونمحاضرالمخالفاتالتًتعرفواع

تتمالمبلحقاتوالدعاوىوبالكٌفٌةالمنصوصعلٌهافًالبابالرابععشرمنهذاالقانون.،وهكذا

وٌمكنقبولالدلٌلبالبٌنةفٌماٌخصالبٌوعالتًتمتمخالفةلؤلحكامالسابقة.

)المقطعالثانً(أعبله،الموظفونالعمومٌونالذٌنقامواببٌعأثاثعمومًوببٌعاألمتعة 163ٌعفىمنالتصرٌحالمنصوصعلٌهفًالمادة:573دة الما

المقدمةعلىسبٌلالرهنإلىمإسساتالقروضالمإهلة.

الفة،بتقدٌرالمحبلتالتجارٌةالمحجوزةمنقبلقابضًالضراببالمختلفة.تكلؾإدارةالتسجٌلوالطابع،بالرؼممنجمٌعاألحكامالمخ:560المادة 

 القسم العاشر 

 االلتزامات الخاصة التً تهم نقل الملكٌة عن طرٌق الوفاة 

دارةالضراببمجانا.إنالورثةأوالموصىلهموأوصٌاءهمٌجبعلٌهمأنٌقدمواتصرٌحامفصبلٌوقعونهعلىاستمارةمطبوعةتقدمهاإ:565المادة 

كالقٌمةٌكونؼٌرأنه،فٌماٌخصالعقاراتالتًتوجدفًدابرةمكاتبأخرىؼٌرالمكتبالذيقدمفٌهالتصرٌح،فانالتعٌٌنوالشمولأوالمساحةوكذل

وٌوقعهاالمصرح.مفصبلبصفةمتمٌزةبالنسبةلكلمكتبتوجدفًنطاقههذهاألمبلك،علىاستمارةتقدمهاإدارةالضرابب

أعبله،ٌكونمفتشالتسجٌلمإهبللٌطالببرسمنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة171المشارإلٌهفًالمادة،فًحالةعدمتقدٌمالتصرٌحمكرر: 565المادة 

حالواجبتقدٌمه.التًتمتتصفٌتهاتلقابٌاعلىأساسعناصرالتركةالموجودةفًحوزتهولٌسبرفعهاأوتخفٌضهاحسبالتصرٌ
(3)



أعبله،اسمولقبكلواحدمنالورثةأوالموصىلهموتارٌخومكانوالدتهم.171ٌجبإنٌذكرفًالتصرٌحالمنصوصعلٌهفًالمادة: 561المادة 

صلالرسومالمرتفعةجداوالتًتكونوإذاحصلتالوالدةخارجالجزابر،فضبلعنذلكٌتثبتمنهذاالتارٌخقبلتسجٌلالتصرٌح،وفًعدمذلك،تح

منهذاالقانون.205مستحقةللخزٌنة،ماعداردالمقبوضزٌادة،ضمنالشروطالمحددةفًالمادة

منهذاالقانونعلىكلبٌانؼٌرصحٌحفًالبٌاناتالمنصوصعلٌهافًهذهالمادة.203وتطبقأحكامالمادة

فًالمقطعاألولمنالمادةإنتصرٌحاتنقلال:569المادة  أعبله،تحررفًنسختٌنعندماٌصلالمال171ملكٌةعنطرٌقالوفاةالمنصوصعلٌها

دج.10.000اإلجمالًللتركةإلى

إلثباتاتفٌماٌخصٌطلبوامنالورثةوذويالحقوقالتوضٌحاتوكلاوانمصلحةالتسجٌلالذٌنلهمعلىاألقلرتبةمراقب،أنعٌستطٌعأ: 561المادة 

أعبله.47و46و45السنداتوالقٌمالعقارٌةؼٌرالمذكورةفًالتصرٌحوالداخلةضمنإطارأحكامالمواد

ذيالٌمكنوعندماٌقدمطلباإلثباتبواسطةرسالةموصىعلٌهامعإشعارباالستبلم،فٌجبأنٌردعلٌهفًاألجلالمحددمنقبلمصلحةالتسجٌلوال

ٌقلعنثبلثٌنٌوما.أن

أعبله،ؼٌرمقبولمعمراعاة45وفًحالةعدمالردفًاألجلالمحدد،وإذاكانالردبمثابةرفضعناإلجابة،ٌصبحالدلٌلالعكسًالمحتفظبهفًالمادة

االسترداداتالتًتظهرفٌمابعدمثبتة.

 جبابٌة بؽرامة المادة هذه فًهذا5000إلى500تتراوحمنوٌعاقبعنالمخالفاتألحكام وذلكمندونالمساسبالعقوباتالمنصوصعلٌها دج،

(4)القانونوالمتعلقةبعدممراعاةااللتزاماتالتًٌنصعلٌهاالقانون.

 القسم الحادي عشر

 وثٌقة التأمٌن ضد السرقة والحرٌق الموقعة من قبل أشخاص متوفٌن 

لهمفًالتصرٌحاتالخاصةبنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةواألطراؾفًالعقودالمثبتةلنقلالملكٌةبٌناألحٌاءمجانا،إنالورثةأوالموصى:561المادة 

ضدالسرقةأوضدٌجبعلٌهمأنٌخبروافٌماإذاكانتالحلًواألحجارالكرٌمةواألشٌاءالفنٌةأوالمجموعاتالداخلةفًنقلالملكٌة،موضوععقدتؤمٌن

مبلػاألخطار.رٌقجاربهالعملٌومالوفاةأوٌومالعقد،وفًحالةتؤكدذلك،فٌجبذكرتارٌخالعقدواسمالمإمنأوعنوانهالتجاريومسكنهوكذلكالح

حلٌاأوأحجاراكرٌمةأوإنالشركاتوهٌباتالتؤمٌنالتًتكونقدأمنتضدالسرقةأوضدالحرٌقبمقتضىعقدجاربهالعملوقتالوفاة،: 567المادة 
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إقامتها،خبللأشٌاءفنٌةأومجموعاتموجودةفًالجزابروتابعةلتركةتقومبفتحها،ٌجبعلٌهاأنتقدمإلىمدٌرالضراببللوالٌةالذيٌتبعلهمحل

الخمسةعشرٌوماالتًتلًالٌومالذيعلمتفٌهبالوفاة،مذكرةتذكرفٌها:

عنوانهالتجاريومسكنه؛اسمالمإمنأو-1

اسمولقبالمإمنلهومسكنهوكذلكتارٌخوفاته؛-2

رقموثٌقةالتؤمٌنوتارٌخهاومدتهاوقٌمةاألشٌاءالمإمنعلٌها.-3

وٌسلمعنذلكوصبل.

(1)المذكراتعلىاستماراتمطبوعةتسلمهاإدارةالتسجٌلمجانا.وتحررهذه

 القسم الثانً عشر

 التزامات المودع لدٌهم أو المدٌنٌن ت أو المبالغ أو القٌم المودعة المبالغ المستحقة بسبب الوفاةالسندا

إناإلداراتالعمومٌةوالمإسساتأوالهٌبات،أٌاكانت،الخاضعةلمراقبةالسلطةاإلدارٌةوالشركاتوأصحابالبنوكوالموثقٌنأوكتاب-1:566المادة 

نالمودعلدٌهمأوالحابزٌنأوالمدٌنٌنبسنداتأومبالػأوقٌمتابعةلتركةقاموابفتحها،ٌجبأنٌحررواقابمةبهذهالسنداتأوالضبطالذٌنٌكونونم

المبلػأوالقٌم،قبلالدفعأوالتقدٌمأوالتحوٌلإلىمدٌرالضراببللوالٌةالذيٌتبعلهمحلإقامتهم.وٌسلمعنذلكوصل.

القوابمعلىاستماراتمطبوعةتسلمهاإدارةالتسجٌلمجانا؛تحررهذه-2

اسبةوفاةالمإمنإنالشركاتأوالصنادٌقأوهٌباتالتؤمٌنالٌمكنهاأنتحررمنالمبلػأوالرٌوعأوالمرتباتأٌاكانتالمترتبةعلٌهابسببأوبمن-3

تكنبناءعلىتقدٌمشهادةٌسلمهامندونمصارٌؾمفتشالتسجٌل،ٌثبتفٌهاإماالمخالصةوإماله،أوأيمستفٌدٌسكنفًالجزابرأوفًالخارجإذالم

عدماستحقاقٌةالضرٌبةالمترتبةعننقلالملكٌةبسببالوفاة.

رسومػالمترتبةعلٌهاكمخالصةلؼٌرأنه،ٌمكنهابناءعلىطلبمكتوبمنالمستفٌدٌن،محررعلىورقؼٌرمدموغ،أنتدفعالكلأوالبعضمنالمبال

نقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةإلىالمفتشالمختصلتلقًالتصرٌحبالتركة.

أوبمناسبةوفاةوالتطبقأحكامهذهالفقرةعندماٌكونمجموعالمبالػأوالرٌوعأوالمرتباتأٌاكانت،المترتبةعلىمإمنواحدأوعدةمإمنٌنبسبب

دج،وٌعودإلىالزوجالذيهوعلىقٌدالحٌاةأوإلىمستحقًاإلرثمنعمودالنسبالذٌنلٌسلهمفًالخارجموطن10.000ٌتجاوزالمإمنله،ال

فعلًأوقانونً.

(2)دج.10.000اوزوهذاالتدبٌرمرتبطبشرطوهوأنٌقدمالمستفٌدمنالتؤمٌنطلبامكتوباٌحتويعلىتصرٌحبؤنمجموعالتعوٌضاتالمذكورةالٌتج

3إنتدابٌرالفقرتٌناألولٌتٌنمنالمقطع: 568المادة   أعبله،تطبقعلىاإلداراتالعمومٌةأوالمإسساتأوالهٌباتأوالشركاتأو177منالمادة

نٌنبالسنداتأوالمبالػأوالقٌمالتابعةلتركةقامواٌنفًالمقطعاألولمننفسالمادة،والذٌنٌكونونمنالمودعلدٌهمأوالحابزٌنأوالمدٌناألشخاصالمعٌ

بفتحهاوآلتإلىواحدأوعدةورثةأوموصىلهمٌكونلهمفًالخارجموطنفعلًأوقانونً.

سابعلىالشٌاعأوجماعًأعبله،خبللالثبلثةأشهرعلىاألكثرمنفتحح177األولمنالمادةمقطعٌجبعلىالمودعلدٌهمالمعٌنٌنفًال:  563المادة 

معالتضامن،أنٌعلموامدٌرالضراببللوالٌةالذيٌتبعلهمحلإقامتهمباسمولقبومسكنكلمودعلدٌهوكذلكتارٌخفتحالحساب.

نٌقدمواإلىمدٌرالضراببللوالٌةوٌجبعلٌهمخبللالخمسةعشرةٌومامنالتبلٌػالذيتقدمهلهمإدارةالتسجٌل،فٌماٌخصوفاةأحدالمودعلدٌهم،أ

 (3)الذيٌتبعلهمحلإقامتهمقابمةالسنداتأوالمبالػأوالقٌمالموجودةٌومالوفاةفًأموالأصحابالحسابالشركاء.

 القسم الثالث عشر 

 التزامات مفتشً التسجٌل

ونقلالملكٌاتالتًتمدفعرسومهاحسبإجراءخبرة،أنٌإجلواتسجٌلالعقودالٌستطٌعمفتشوالتسجٌلبؤيحالولوكاناألمرٌتعلقب:  580المادة 

المعدالتالمضبوطةبموجبهذاالقانون.

لٌستلهنسخةأصلٌةأوورقة كانعقدا أوأوراق.ؼٌرأنه،إذا اإلجراءاتعنطرٌقاحتجازعقود أوٌعطلوا ،ٌتضمنوالٌمكنهمكذلكأنٌوقفوا

الممكنأنتفٌدفًاكتشاؾرسوممستحقة،فإنالمفتشلهالحقأنٌستخرجنسخةعنهاوأنٌصدقهاطبقالؤلصلمنقبلالموظؾالذيمعلوماتمن

قدمها.





                                                 
(1)

 . 1989منق.ملسنة 58:معدلةبموجبالمادة 176المادة 
(2)

 . 1989منق.ملسنة 58:معدلةبموجبالمادة177المادة
(3)

 .1989منق.ملسنة 58:معدلةبموجبالمادة178المادة
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اء.ضفًحالةالرفض،ٌمكنهماالحتفاظبالعقدطٌلةأربعوعشرٌنساعةفقطلكًٌتمكنوامنمراجعتهمنحٌثالشكل،ماعداالتكرارعنداالقت

.العرفٌةالتًتقدمإلىالتسجٌلوٌطبقهذاالتدبٌرعلىالعقود
(1)



تنقلتؤشٌرةالتسجٌلعلىالعقدالمسجلأوعلىالتصرٌحبالتركةأوعلىمستخرجالعقدالعرفًالمحتفظبهفًمكتبالتسجٌل.: 585المادة 

رسومالمدفوعة.وٌبٌنفٌهالمفتشباألحرؾوتارٌخوصفةالسجلورقمومبلػال

هابصفةوعندماٌتضمنالعقدعدةتدابٌر،تعطىكلواحدةمنهاالحقفًاستحقاقٌةرسمخاص،فإنالمفتشٌذكرهابصفةموجزةفًمخالصتهوٌبٌنفٌ

متمٌزةحصةكلرسممدفوع.

وٌعطًمخالصةعنالتسجٌل،فٌماٌخصالعقودالمسلمةمندونأعبله153ٌراقبمفتشالتسجٌلالكشوؾالتًتقدملهتنفٌذالتدابٌرالمادة:581المادة 

أعبله.181االحتفاظبصورهاوالنسخاألصلٌةطبقاألحكامالمادة

الوثابقإلىكتابةالضبطفًأجلأقصاهٌومٌنباستثناءالو فةثابقالمخالوٌضععلىالوثابقالمقدمةإلىالقضاءتؤشٌرةمإرخةوموقعة،ثمٌرسلهذه

للتشرٌعفًمادةالطابعوالتسجٌل.

الٌستطٌعأنٌسلممفتشوالتسجٌلمستخرجاتمنسجبلتهمإالبؤمرمنربٌسالمحكمة،عندماالٌطلبهذهالمستخرجاتأحداألطراؾ:589المادة 

المتعاقدةأوذويحقوقهم.

:موٌدفعله

دج.500رة،مندونأنٌتجاوزاألجربؤيحالمناألحوالبهذاالصدد،دج،للبحثعنكلسنةمنالسنواتالمذكو50-1

دج،بمناسبةتسلٌمنسخإلىالخواصوفضبلعنالورقالمدموغ،فإنكلكشؾبدأفٌهٌستحقكلٌة.50-2

والٌمكنهمجلبأكثرمنذلك.
(2)



افًالرسومالمإسسةبموجبأحكامهذاالقانونوفًالعقوباتالمترتبةوالأنتوقؾفتخفٌتخفٌضاأوالٌمكنأليسلطةعمومٌةأنتمنح-1: 581المادة 

أوتعملعلىإٌقاؾالتحصٌل،مندونأنتكونمسإولةشخصٌاعنذلك.

اتالجبابٌةالمترتبةفًؽرامًالفأوتخفٌفاأنتمنحتخفٌضاابٌةبجدارةالئلٌمكنلحالةالؽشوبناءعلىطلبالمكلفٌنبالضرٌبة،ماعداؼٌرأنه،فٌ-2

.منقانوناإلجراءاتالجبابٌة93وفقاألحكامالمادةمادةالتسجٌل
(3)



ملؽاة.:  586إلى  581 مناد والم 
(4)



:   188لمادة ا فًالمادة المشارإلٌها المستحقةعلىالعقود الرسوم إثباتتسدٌد منقبلالموظفٌنالعمومٌٌنعل14ٌتم ىنسخومسوداتالعقودأعبله

مسددةعنطرٌقبواسطةتؤشٌرةتوضعفًالزاوٌةالعلٌامنالصفحةاألولىمنهذهالوثابقوتبٌنمبلػالرسومالواجبةاألداءمتبوعةبالكلمات:"رسوم

وضعطوابعمنفصلة"وكذلكالرقمالذيسجلبهالعقدفًالفهرسالمطابق.

دوناالحتفاظبصورهاوخاضعةللرسوم،فإنالتؤشٌرةتوضععلىالعقدنفسهضمننفسالشروط.وبالنسبةللعقودالمسلمةمن
(5)



 لقسم الرابع عشر ا

 لفردٌة للوفاة الشهادات ا

الشهاداتٌقدمرإساءالمجالسالشعبٌةالبلدٌةإلىرإساءمفتشٌاتالضراببالمختصٌنإقلٌمٌا،بواسطةكشؾإرسالمحررفًنسختٌن،:583المادة 

الفردٌةللوفاةخبللالعشرةأٌاماألولىلكلشهرفٌماٌخصالوفٌاتالمصرحبهاخبللالشهرالسابق.

الشهاداتكلماحصلتالوفاةعلىاستماراتخاصةتقدمهاإدارةالضراببمجاناوتحتويعلىترقٌمشهريمتمٌزوؼٌرمنقطع.وٌسلموصلوتحررهذه

(6)ٌخصالنسخةالثانٌةمنكشؾاإلرسالالمشارإلٌهفًالمقطعالسابق.إشعارباالستبلمفٌما

 الباب الثامن

 التقادم واسترداد الرسوم 

  القسم األول 

 استرداد الرسوم

الٌمكناستردادالرسومالمحصلةبصفةقانونٌةعلىالوثابقأوالعقودالتًتمإبطالهاأوفسخهافٌمابعد.: 530المادة 

علىالةإبطالعقدبسببؼبنأوإلؽاءبٌعبسببعٌوبمخفٌة،وفضبلعنذلك،فًجمٌعالحاالتالتًٌكونفٌهاإبطال،فانالرسومالمحصلةوفًح

                                                 

 .1986لسنةمنق.م54:معدلةبموجبالمادة180المادة(1)
 .2000منق.ملسنة25:معدلةبموجبالمادة183المادة(2)
 .2012منق.ملسنة18و 1991منق.ملسنة42و1989منق.ملسنة58و1983منق.ملسنة107و106:معدلةبموجبالمواد184المادة(3)
 .2011نةمنق.ملس21:ملؽاةبموجبالمادة187إلى185الموادمن(4)
 .1986منق.ملسنة55:معدلةبموجبالمادة188المادة(5)
 .1999منق.ملسنة27:معدلةبموجبالمادة189المادة(6)
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ءالمقضًفٌهماعداشًالعقدالذيتمإلؽاإهأوفسخهأوإبطاله،التستردإالإذاكاناإللؽاءأوالفسخأواإلبطالقدتقرربموجبحكمأوقرارحازقوةال

أدناه.205الحاالتالمنصوصعلٌهافًالمادة

وإناإللؽاءأواإلبطالأوالفسخالذيتقررأليسببكان،بموجبحكمأوقرارالٌإديإلىتحصٌلالرسمالنسبًلنقلالملكٌة.

ال: 535المادة  فإنرسوم  ٌخصنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة، تسجٌلالمحصلةعلىاالكتساباتالودٌةالتًتمتقبلالتصرٌحبالمنفعةفٌما

أدناه،بؤنالعقاراتالمكتسبةمذكورة،فًهذاالتصرٌح،بالمنفعةالعمومٌةأوفًقرار205العمومٌةترد،عندماٌثبتفًاآلجالالمحددةبموجبالمادة

ىقسمالعقاراتالتًاعترؾبؤنهاضرورٌةمنأجلتنفٌذاألشؽال.التنازل.والٌمكنتطبٌقاستردادالرسومإالعل

أعبلهعلىجمٌعالوثابقوالعقودالمتعلقةباكتسابأرضحتىولوكانتمسورةأومبنٌة،متبوع،منأجلالتنفٌذ،191تطبقأحكامالمادة:531المادة 

تعدٌلأوتوسٌعالشوارعأوالساحاتالعمومٌةوالطرقالبلدٌةوالطرقالرٌفٌةالمعترؾبها.بمخططالتنظٌمالموافقعلٌهبصفةقانونٌةمنأجلفتحأو

أعبلهوالمتعلقةبنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة،علىالمخططاتوالمحاضروالشهادات191تطبقاألحكامالمنصوصعلٌهافًالمادة:539المادة 

وؼٌرهامنالوثابقالمحررةتطبٌقالؤلحكامالتشرٌعٌةأوالتنظٌمٌةالمتعلقةباستعمالالطاقةالمابٌة.واألحكاموالعقودوالمخالصات

 أعبله،معتخفٌضالرسومالتًأعطتللورثةحقالتمتعفقط،وذلكفًحالةرجوعالؽابب.68تردالرسومالمدفوعةطبقاللمادة:531المادة 

الحقفًاستردادمبلػمساويللمبلػالذيٌكونقددفعهبالنقصان،إذاكانالرسمالذيدفعهقدتمحسابهحسبعمرالمنتفعإنلمالكالرقبة:531المادة 

.االحتمالًاالحتمالًوذلكفًحالةحقوقاالنتفاعالمتتالٌةوعندماٌتمفتححقاالنتفاع

بٌعلمحبلتتجارٌةوالذيٌمكنأنٌنتجعنهاإلبطالفًأيحالمناألحوال،الالنظامثمنإنعدممراعاةأيشرطمنالشروطالمتعلقةب:537المادة 

ٌمكنأنٌعللاسترجاعالحقوقوالرسومالتًتمتحصٌلهابعد،أليسببكان.

 (5)لقسم الثانًا

 التقـــادم 

ملؽاة. :101إلى  536 مناد والم 

 الباب التاسع

 تحدٌد الرسوم

:107المادة  من المواد فً المنصوصعلٌها العقود 208تسجل المواد212إلى بموجب الحصصالمحددة حسب الرسوم وتدفع القانون هذا من

(2)المذكورة.

 القسم األول

 دج 50العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

(3)ملؽاة.:  207المادة 

 القسم الثانً 

 دج 5.100العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

دج،كلالعقودالتًلمتحددتعرٌفتهابؤيمادةمنهذاالقانون،والتًالٌمكنأنٌترتبعنهاتحصٌل1.500بالمقدرتخضعللرسمالثابت:  208المادة 

(4)رسمنسبً.

ٌلً:أعبله،ما208تسجلأٌضابالرسمالثابتالمنصوصعلٌهفًالمادة:  209المادة

ٌخصالتنازلوالحل-1 فٌما القانونوالمطبقة فًهذا المنصوصعلٌها الخاصة باستثناءاألحكام البٌعوإلؽاءإٌجاراتاألموالمنكلنوع، ولوإعادة

المحبلتالتجارٌة.

تحوٌلالملكٌةمجانا،المتمممنقبلالوالٌاتأوالمجالسالشعبٌةالبلدٌةباسمهٌباتالسكنالمعتدلالكراء.-2

وٌلاألموالمنكلنوعالذيٌتمبٌنهٌباتالسكنالمعتدلالكراء.تح-3

أعبله،ماٌلً: 208فٌالمادةاالمنصوصعلٌهتعرٌفةتسجلأٌضابال:  210المادة

شهادةالملكٌةالمثبتةلنقلملكٌةالسنداتاالسمٌة؛-1

وحلهامنقبلشركةللسكنالمعتدلالكراءمهماكاننوعاألموالالداخلةفًاألصولالعقودالمثبتةلمنحاألصولالصافٌةإلىهٌبةأوعدةهٌباتممن-2

الصافٌةالممنوحة.

                                                 

 الجبابٌة(.األحكامإلىقانوناإلجراءات)تنقلهذه 2002منق.ملسنة 200(:ملؽىبموجبالمادة205إلى197القسمالثانً:"التقادم")الموادمن(1)
 . 1986منق.ملسنة 56و1985منق.ملسنة112:معدلةبموجبالمادتٌن206المادة(2)
 . 1984منق.ملسنة 123:ملؽاةبموجبالمادة207المادة(3)
 .2015منق.م.لسنة19و 1996منق.ملسنة 49و 1994نق.ملسنةم 33،1990منق.م.تلسنة 22، 1984منق.ملسنة 124:معدلةبموجبالمواد 208المادة(4)
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وٌطبقهذاالتدبٌرعلىشركاتالقرضالعقاري؛

العقودالتًتتضمنمنحأعضاءالشركاتالتعاونٌةللسكنالمعتدلالكراء،المنازلأوالمساكنالتًخصصتلهم؛-3

ختصة؛سخاالختٌاريأوالقضابًلعقودبٌعمنازلفردٌةذاتكراءمعتدلبناهاالصندوقالوطنًللتوفٌرواالحتٌاطوشركاتالبناءالعقاريالمالف-4

قادرٌنعلىطٌلةمدةتسدٌدالقروضالمبرمةمنأجلبناءمسكن،البٌعالوديللمساكنالفردٌةذاتالكراءالمعتدلوالذيٌهدؾإلىحلولأشخاص-5

بتونعدمقدرتهمالدفعوتتوفرفٌهمالشروطالمنصوصعلٌهافًالتشرٌعالمتعلقبالمساكنذاتالكراءالمعتدل،محلالمستفٌدٌنمنهذاالتشرٌعالذٌنٌث

بؤنٌسكنوهاأوأنهممحرومونمنالمواردالضرورٌةلمواجهةالتزاماتهم؛

طبرخصةمنالوزٌرالمختصبعدأخذرأيهٌبةالمساكنذاتالكراءالمعتدل.وإناالستفادةمنهذاالتدبٌرمشرو

 القسم الثالث 

 دج   500العقود األخرى الخاضعة لرسم ثابت قدره  

 (1)ملؽاة. :155المادة 

 القسم الرابع

 دج   3000العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

:151المادة  ثابتقدره  3000تسجلبدفعرسم عقودحلالشركاتالتًالتتضمنأينقلألموالمنقولةأوعقارٌةبٌنالشركاءأواألشخاصدج،

(2)اآلخرٌن.

 القسم الرابع مكرر 

 دج ملٌون 5,1العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

مكرر: 151المادة  فتح بهدؾ الموافقة منح على مبتجدٌدهوتجارٌؤؼٌراتصال مكتبٌترتب تسجٌل رسم دفع ملٌونلؽه، ألؾوخمسمابة مبة

.،بالقٌمةالمقابلةبالعملةالصعبةالقابلةللتحوٌل(دج1.500.000دٌنار)

 .تجدٌدهاالموافقةأوتسلٌموصل،عندتسلٌممقابلإقلٌمٌاتصلمخالضرابباقابضصندوقإلىالرسمهذاٌدفع

 .للتجدٌدلعامٌنقابلةصبلحٌتهاتمتدتجاري،التًرؼٌاتصالفتحمكتبالموافقة،بهدؾبالتجارةالمكلؾالوزٌرٌسلم

).رةبالتجاالوزٌرالمكلؾمنقراراالتصالوسٌرهابموجبمكاتبفتحوكٌفٌاتشروطتحدد
3) 

 القسم الخامس 

 رسم التسجٌل القضائً 

ً:ؤتٌإسسرسمقضابًللتسجٌل،ٌؽطًماٌ-:  أوال 159المادة 

،الخاصبمصارٌؾالعدالة.1969سبتمبرسنة18،المإرخفً79-69هاألمررقمالرسمالقضابًالذيحدد-1

.1969سبتمبرسنة17،المإرخفً69-146رسومكتابةالضبطالمإسسةبموجبالمرسومرقم-2

حقوقالطابعوالتسجٌل:-3

القضابً،عندماالٌتضمنأيحكمٌترتبعلٌهرسمنسبًأوتدرٌجًأوٌكونتخضعاألحكاموالقراراتالصادرةمدنٌاوتجارٌاوإدارٌا،لرسمالتسجٌل

(4)الرسمالنسبًأوالرسمالتدرٌجًالٌصلإلىمبلػالرسمالمنصوصعلٌهأدناه.

النحوالتالً:ٌحددمبلػهذاالرسم،بالنسبةلمختلؾالدعاوى،بمافٌهاالقضاٌاالمستعجلةعلى

 أمام المحاكم

دج.300............................................................................................وىاألحوالالشخصٌة....دعا-

دج.500....................................................................................................دعاوىالقضاٌاالمدنٌة-

دج.1.000........................................................................دعاوىالقضاٌاالعقارٌة........................-

دج.2.500...................................................................دعاوىالقضاٌاالتجارٌةوالبحرٌة....................-

دج.1.000..............................................................دعاوىالقضاٌااالستعجالٌة................................-

دج.1.000.................................................................القضاٌااالجتماعٌةالتًترفعهاالهٌباتالمستخدمة.....-

                                                 

 .2011منق.ملسنة22ملؽاةبموجبالمادةو1996منق.ملسنة50و1990منق.مخ.لسنة61و1989منق.ملسنة61،1984منق.ملسنة125:معدلةبموجبالمواد211المادة(1)
 . 1996منقملسنة 51و 1990منقملسنة 62، 1983منقملسنة 110المواد:معدلةبموجب 212المادة(2)
 .2015منق.م.ت.لسنة25و2002منقملسنة 16ومعدلةبموجبالمادة1986منقمتلسنة 7مكرر:محدثةبموجبالمادة 212المادة(3)
 .2005منق.ملسنة18و2003منقملسنة 35و 2001منقملسنة18و1990منق.م.لسنة63و1988منق.ممنق.ملسنة72د:معدلةبموجبالموا 213المادة(4)
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دج.400................................................................القضاٌااالجتماعٌةالتًٌرفعهاالمستخدمون...........-

ٌعفىمنذلك،المستخدمونالذٌنٌقلأجرهمعنضعؾاألجرالوطنًاألدنىالمضمون.

 أمام المجالس القضائٌة : 

دج.500...................................……………………………………واداألحوالالشخصٌةاستبناؾفًم-

دج.700......................................................................................استبناؾفًالموادالمدنٌة........-

دج. 1.500............................................................................استبناؾفًالموادالعقارٌة................-

دج. 3.000..........................................................................االستبنافاتالتجارٌةوالبحرٌة..............-

دج. 2.000.......................................................................................االستبناؾفًالمواداالستعجالٌة-

دج. 1.500...…………….…………….….……..…االستبناؾفًالمواداالجتماعٌةالذيترفعهالهٌباتالمستخدمة-

دج. 500..........................................................االستبناؾفًالمواداالجتماعٌةالذيٌرفعهالمستخدمون...-

المضمون.ٌعفىمنذلكالمستخدمونالذٌنٌقلأجرهمعنضعؾاألجرالوطنًاألدنى

القضاٌا اإلدارٌة :

دج.5.000.............................................................................القضاٌاالمتعلقةبالصفقاتالعمومٌة......-

دج. 1.000.........................................................................باقًالقضاٌااإلدارٌة.........................-

 أمام المحكمة العلٌا ومحكمة التنازع ومجلس الدولة : 

دج. 2.000......................................................................ارٌة.........الطعونالشخصٌةوالمدنٌةوالعق-

دج. 5.000............................................................................الطعونالتجارٌةوالبحرٌة...............-

ة:االستئناف و الطعون اإلدارٌ

 دج.5.000...............................................................................................قضاٌاالصفقاتالعمومٌة-

دج.1.500......................................................................باقًالقضاٌا.......................................

منهذاالقانون.60ٌإدىهذاالرسمحسبالشروطالتًنصتعلٌهاالمادة

تقدمكلالعقودالقضابٌةالتًٌترتبعلٌهادفعحقوقنسبٌةأوتدرٌجٌةإلىإجراءالتسجٌلفًشهرتارٌخها.ثانٌا :

تالعدالةصالحةلمباشرةطرقالطعن.ؼٌرأنهٌمكنالقٌامبتسلٌم،دوندفعحقوق،نسخمإقتةمنقرارا

ملؽى.ثالثا :

صلٌةتخضعالعقودالمذكورةأدناهالتًٌحررهاكتابالضبطإلىالرسمالقضابًللتسجٌلالذيٌسددلدىقباضةالضراببوالمحصلعلىالنسخاألرابعا :

والشهاداتأواألصول:
)*(



ملؽى.-1
)*(



ملؽى.-2
)*(



دج. 350..................................................................................ع.............................األمربالدف-3

دج.350....................................................................................وضعاألختام)التشمٌع(..............-4

دج.350...................................................................................رالنقل...........................محض-5

دج.500..................................................................................عقدترشٌد.............................-6

دج. 1000......................................................................................شهادةتقرٌرالبحروعقداإلٌداع...-7

دج. 5000.....................................................................................إٌداععقدالشركات................-8

دج. 2000.........................………………………..…………………تؤشٌرةبترقٌمصفحاتالدفاترالتجارٌة-9

دج.500..........................................................................عقدالكفالةالقضابٌة...........................-10

كلعقدمنالعقودالمذكورةأدناه:دج،عن2000طالبلقاءالرسمالقضابًللتسجٌلرسمقدرهٌقبضمنالخامسا:

إٌداعالحصٌلةبمافٌهامحضرها؛-

اإلفبلسالمعلن؛-
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التسوٌةالقضابٌة؛-

تحوٌلالتسوٌةالقضابٌةإلىإفبلس.-

دج،بتقدٌرمن16000دجإلى2000لتجاري،ٌمكنرفعالرسمالقضابًللتسجٌلالمحددبمبلػوفًحالةمواصلةاستؽبللالمحلالتجاريأوعقدالصلحا

القاضً.

%،عنمبالػالدٌونالموجودةالمستردةوحاصلبٌعاألثاثوالسلع،وفًحالةالجمع،ٌقبضهذاالحقعن10عبلوةعلىذلك،ٌقبضحقنسبًقدره

لة.والٌستحقأيشًءعنأرباحاألسهم.األصولالمحققةلفابدةدابنًالكت

 قدره للتسجٌل قضابً لرسم العدالة طرٌق عن ما شركة تصفٌة إلى20.000وتخضع رفعه وٌمكن حسب80.000دج، القاضً، ٌفرضه بتقدٌر دج،

وضعٌةالتصفٌة.

دج.وٌدفعهذاالرسممن2000ة،ٌحددرسمالتسجٌلالقضابًبمبلػأمابالنسبةإلىالحراساتالقضابٌةوالتركاتالشاؼرةوؼٌرهامناإلداراتالقضابٌ

قبلالطرؾالذيٌتولىالتسوٌةالقضابٌةأومنقبلاإلدارةالقضابٌة.

قة.كمالقاءرسماإلدارةعلىالمداخٌلالمقبوضةورسمالتصفٌةعناألصولالمحق%،6وعنهذهاإلجراءاتالمختلفة،ٌقبض،فضبلعنذلك،حققدره

ٌمكنتحصٌلهذاالحقفًحالةمواصلةنشاطاستؽبللفبلحًوتجاريأوصناعً.

التصفٌةالقضابٌةأوومقابلدفعالحقوقالمذكورةأعبله،الٌطالببؤيشًءبالنسبةإلىالعقودوالعملٌاتوالترتٌباتواإلجراءاتالتًتمت،لقاءاحتٌاجات

،القٌمأوالمتصرؾ،مثلماهوالشؤنبالنسبةإلىالعرٌضة،ووضعاألختامأورفعها،والجردوعرٌضةالحكمللحصولعلىاإلدارةمنقبلمتولًالحراسة

ترخٌصأوالموافقةعلىحسابات،وكذاأيحكمأوأمرٌتعلقبذلك.

القضابًللتسجٌلعلىذلكاإلجراء.وٌستوجبعكسذلكأيإجراءٌتممعالؽٌر،سواءمنحٌثرفعالدعوىأوالدفاع،قبضالرسم

المزادتخضعالعرابضالمعلنةوؼٌرهامنالعقودالتًٌقومبهااألعوانالتابعونلكتاباتالضبطبدالمنالمحضرٌنالقضابٌٌنومحافظًالبٌعبسادسا:

ً:ؤتلرسمقضابًعنالتسجٌل،ٌحددكماٌ

دج. 350...............................................................................................محضرإثبات..... -1

دج. 350...............................تحرٌرمحضرالحجزالتحفظً،وحجزماللمدٌنالتنفٌذيلدىالؽٌروالحجز... -2

دج 350.......................................دج...5000تجارىٌتجاوزمبلؽهورقةاحتجاجعلىعدمالوفاءبسند -3

دج.350...........................................................................................اإلنذار................. -4

دج.350.......................................................................لفعلٌة..................محضرالعروضا -5

دج.300...............................................................لسند.........تبلٌػحكمرسوالمزادمعنسخةمنا -6

دج.350..........................................................اإلنذاراتاالستجوابٌة.................................. -7

دج.500...........................................................لعاديومحضراإلثباتمعاالستجواب.....اإلثباتا -8

 دج.500................................................................محضرطردومحضرمحاولةطرد............. -9

 دج.500......................................................اإلنذارباإلطبلععلىدفترالشروطوحضورنشره..... -10

دج.500.....ةللمحجوزعلٌه......ديالمستؤجرٌنعلىاإلٌجاراتالزراعٌةواإلٌجاراتالعقارٌٌكلاعتراضبٌنأ -11

دج.600.............................................................التسجٌلفًمكتبرهونالحجزطلبرفعه...... -12

دج.700................................................................................تنفٌذالتزاممالًبعقد........... -13

دج.700...............................تحصٌلمبالػمالٌةمستحقةأوقبضهامنالمدٌنبموجبحكمأوسندتنفٌذي. -14

دج.1000....تحرٌرأوتبلٌػاألمربنزعالملكٌةالمعادلةلحجزالعقارونشرهفًمكتبالرهون....................... -15

 دج.1000...................................................................................رالحجزالعقاري......محض -16

 دج.15000........................................................تحرٌردفترالشروط.................................... -17

ب:الترجماتالتًٌقومبهاالمترجمونالموظفونلرسمقضابًللتسجٌل،ٌقدرتخضعسابعا:

الترجمةالعادٌة:-1

دج.200...........................................................................شهاداتووثابقمدرسٌة.................-

دج.200.......................................................................................وثابقالحالةالمدنٌة..........-
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دج.250.................................................................................الوثابقاإلدارٌةاألخرى............-

دج.250...................................................................تجاريأوتؤشٌرات.........حواالتالدفعأوسند-

 الترجمةالتقنٌة: -2

دج.350....................................................................................العقودوالمستندات................-

دج.350.....................................................................................حكاموالقرارات..............األ-

 دج.100............................................................................ترجمةإمضاءموقععلىأٌةوثٌقة.... -3

 دج.200............................…المحلفون اجعةالرسمٌةلكلترجمةؼٌرالترجماتالتًٌقومبهاالمترجمونالمر -4

 دج.350دجودونأنٌتجاوز200المساعدةالمقدمةفًإجراءكلعقودالضبط،ٌحصلربعالرسمالقضابًالذيٌخضعلهالعقددونأنٌقلعن -5

بعنوان،دجفضبلعنالرسومالمحددةفًالفقراتمنأوالإلىسابعاأعبله1.000دونأنتتجاوزمبلػ،%50ادةجزافٌةنسبتهاٌتمتطبٌقزٌثامنا:

.عفاةمنالطابعالحجمًالمالعقود
(1)

 

المإدىبواسطةوضعطابعجبابًمنفصلتـخضعالـعـقودالمذكورةأدناهالـتًٌـحـررهاكـتـابالضـبطإلىالرسمالقضابًللتسجٌل-مكرر 159المادة "

ٌوافقالتعرٌفةاآلتٌة:

. دج30شهادةالجنسٌة...............................................................................-1

 دج.30.صحٌفةالسوابقالعدلٌة.....................................................................-2

تعفىشهاداتالجنسٌةوشهاداتالسوابقالعدلٌةالمسلمةالكترونٌامنهذاالرسم.
 (2)

 

ملؽاة.: 151المادة 
(3)

ملؽاة.:151المادة 
(4)



ٌاتالمعددةفًالموادمن:157المادة  دةبموجبالموادالمذكورة.منهذاالقانونوتدفعالرسومعنهاحسبالمعدالتالمحد264إلى217تسجلالعقودونقلالملك

 القسم السادس 

 المتروكات من أجل أعمال التأمٌن أو المغامرة الكبرى 

%.وٌحصلهذاالرسمعلىقٌمةاألشٌاءالمتروكة.ؼٌر2,5تخضعالمتروكاتمنأجلأعمالالتؤمٌنأوالمؽامرةالكبرى،لرسمقدره:  156المادة 

(5)لحرب.أنه،ٌحصلنصؾالرسمفًحالةا

 القسم السابع

 التنازل عن األسهم والحصص فً الشركات 

%.2,5تخضعالعقودالتًتتضمنالتنازلعنأسهموحصصفًشركات،إلىرسمقدره:158المادة 

(6)منهذاالقانون.25وٌصفىهذاالرسمكماهومنصوصعلٌهفًالمادة

الع:153المادة  بموجبإنالتنازلعناألسهم مقدمة ٌتناولأمواالعٌنٌة كؤنه الجبابٌة ٌعتبرمنالناحٌة للتداول، قابلٌتها عدم الذيٌتمخبللفترة ٌنٌة

السنداتالمتنازلعنها.

 عدم وعند العناصر، من واحد لكل كمكافؤة الممنوحة األسهم أرقام بٌان مع متمٌزة بصفة عٌنً عنصر كل ٌقدر الضرٌبة، تحصٌل أجل وجودومن

التقدٌراتوالبٌاناتتحصلالرسومحسبالتعرٌفةالعقارٌة.هذه

التنازالتخبللالثبلثةأعواممنوتطبقاألحكامالسابقةعلىالتنازالتعنالحصصفًالشركاتالتًٌكونرأسمالهاؼٌرمقسمإلىأسهم،عندماتتمهذه

التحقٌقالنهابًللحصةالمقدمةإلىالشركة.

المقدمةٌعالحاالتالتًٌنتجفٌهاعنالتنازلعناألسهمأوالحصصفًالشركات،تحصٌلرسمنقلالملكٌةبمقتضىهذهالمادة،فإنمنحاألموالففًجم

شخصآخرؼٌربموجبالسنداتالمتنازلعنها،بدونقٌدأوشرطعلىإثرحلالشركة،الٌعطًالحقفًرسمنقلالملكٌةإالإذاتمنقلالملكٌةإلى

المتنازلله.

                                                 

و2015منق.م.لسنة20و2005منق.ملسنة18و2003منقملسنة 35و 2001منقملسنة18و1990منق.م.لسنة63و1988منق.ممنق.ملسنة72:معدلةبموجبالمواد 213المادة (1)
 .2015ق.م.تلسنةمن26
.2020منق.م.لسنة32مكرر:محدثةبموجبالمادة2013المادة(2)
 .1984منق.م.لسنة128:ملؽاةبموجبالمادة214المادة (3)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2011منق.ملسنة20:ملؽاةبموجبالمادة215المادة (4)
 .2002منق.م.لسنة17جبالمادة:معدلةبمو217المادة (5)
 .2002منق.م.لسنة19و1994منق.م.لسنة35بموجبالمادتٌنمعدلة:218المادة(6)
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 القسم الثامن

 اإلجــــــارة

بهاإناإلٌجاراتالعمرٌةأوذاتالمدةؼٌرالمحدودةألموالعقارٌةتخضعلنفسالحقوقوالرسومالمطبقةعلىنقلملكٌةاألمبلكالمتعلقة: 220المادة 

بعوض.

وبصفةعامةإٌجاراألمبلكالعقارٌةذاتوكذاالعقودمنالباطنالمتصلةبهااالستعمالالسكنًتخضعإجبارٌاإلجراءالتسجٌلعقودإٌجارالمحبلتذات

.باإلضافةللعقودمنالباطنالمتصلةبهااالستعمالالسكنً
(1)



منقانونالتسجٌل.208ٌترتبعلىتسجٌلالعقد،دفعالرسمالمنصوصعلٌهفًالمادة

%،كلتنازلعنحقفًاإلٌجارأولفابدةوعدباإلٌجارٌتعلقبكلأوبجزءمنالعقار،سواءكانموصوفابثمن5قدرهٌخضعلحقتسجٌل:115المادة 

لقٌمةالتجارٌةالعتبةأوبتعوٌضالمؽادرةأوبصورةأخرى.وٌحصلهذاالحقعلىمقدارالمبلػأوالتعوٌضالمشروطمنقبلالمتنازللصالحهأوعلىا

زل،أوإذاٌةللحقالمتنازلعنهالمحددفًالتصرٌحالتقدٌريلؤلطراؾ،إذاكانتاالتفاقٌةالتتناولأيشرطصرٌحبمبلػأوتعوٌضلصالحالمتناالحقٌق

كانالمبلػأوالتعوٌضالمشروطٌقلعنالقٌمةالتجارٌةالحقٌقٌةللحقالمتنازلعنه.

قبلعنالحقالذيٌمكنأنٌستحقمنأجلالتمتعباألموالالمإجرة.ٌكونالحقالمحصلعلٌهبهذهالصورةمست
(2)



محلتجاريأومحلذياستعمالمهنًأواإلٌجارأواإلٌجارمنالباطنلبؽضالنظرعنجمٌعاألحكامالمخالفة،تخضعالعقودالمتضمنة:111المادة 

%،ٌحسبعلىأساسالثمنالكلًلئلٌجارأو2مدتهامحدودةصراحة،لحقنسبًقدره،التًتكوناتتجاريومحاضرالمناقصاتحولصفقاتالبلدٌ

المناقصةمعزٌادةالتكالٌؾ.
(3)



منقانونالتسجٌل.208الٌمكنفًأيحالمناألحوالأنٌقلهذاالحقالمحسوببهذهالصورةعنالحقالثابتالمنصوصعلٌهفًالمادة

عمنالعقودالتًٌبرمهاالممثلونالشرعٌونللدولةوالوالٌاتوالبلدٌاتوالمإسساتالعمومٌةذاتالطابعاإلداري،أثناءممارسةالٌخضعلزوماهذاالنو

والمتضمنتنظٌمالتوثٌق.1988ٌولٌوسنة12المإرخفً27-88منالقانونرقم6و5مهامهم،لئلجراءالرسمًالمنصوصعلٌهفًالمادتٌن

 التاسعالقسم 

 اختٌار المزاٌد الحقٌقً أو الصدٌق أو التصرٌح بهما

العشرٌنإناالختٌارأوالتصرٌحبالمزاٌدالحقٌقًأوالصدٌقعندماٌسمحبهما،فٌماٌخصالمزادأوعقودبٌعاألموالالمنقولةبعداألربعو: 119المادة 

%.2.5ساعةمنالمزادأوالعقد،ٌخضعانلحققدره
(4)



ملؽاة. :111دة الما
(5)



 القسم العاشر

 الدٌــــون

%.1ٌخضعنقلالدٌونوالتنازلعنهاوتحوٌلهابمقابللحققدره: 111المادة 

وٌحصلهذاالحقعلىالرأسمالالمعبرعنهفًالعقدالذيتناوله.
(6)



 القسم الحادي عشر

 مبادلة العقارات

 %،وٌحصلهذاالحقعلىقٌمةحصةواحدةعندماتكونالحصصالمتبادلةمتساوٌةالقٌمة.2,5قدرهٌخضعتبادلاألموالالعقارٌةلحق: 117المادة 

وإذاكانفارقأوفابضبٌنحصةوأخرى،ٌحصلأٌضاالحقالخاصعلىالتحوٌبلتبمقابلعنالفارقأوالفابض.
(7)



ملؽاة. : 116المادة 
(8)



 القسم الثانً عشر

                                                 

 .2012منق.ملسنة19و2005منق.ملسنة19و2002منق.ملسنة18:معدلةبموجبالمواد220المادة(1)
 .2002نقملسنةم18:معدلةبموجبالمادة221المادة(2)
 .2012منق.ملسنة20و2002منق.ملسنة18،1990منق.ملسنة64،1985منق.ملسنة122:معدلةبموجبالمواد222المادة(3)
 .2002منق.ملسنة17و1994منق.ملسنة36:معدلةبموجبالمادتٌن223المادة(4)
 .2011منق.ملسنة22وملؽاةبموجبالمادة2002منق.م.لسنة20و2000منق.ملسنة26:معدلةبموجبالمواد224المادة(5)
 .2002منق.ملسنة19:معدلةبموجبالمادة225المادة(6)
 .2002ملسنةمنق.20و1999منق.ملسنة28،1994منق.ملسنة37،1983منق.ملسنة112:معدلةبموجبالمواد226المادة(7)
 .1985منق.ملسنة123:ملؽاةبموجبالمادة227المادة(8)
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 التجارٌة و الزبائن لقاء عوضنقل ملكٌة المحالت 

%.5ٌخضعنقلملكٌةمحبلتتجارٌةأوزبابنبمقابللرسمقدره:118المادة 

ستعملةفًوٌحصلهذاالحقعلىأساسسعرالبٌع،وشهرةالمحلالتجاريوسعرالتنازلعنحقاإلٌجارواألشٌاءالمنقولة،أوؼٌرهامناألشٌاءالم

 استؽبللالمحلالتجاري.

لدىالمكتبالذيٌطلبمنه اإلدارة تقدمها مفصلوتقدٌريٌحررفًكشؾمتمٌزعلىاستماراتخاصة األشٌاءموضوعجرد وٌجبأنتكونهذه

اإلجراءعلىأنتودعثبلثنسخمنهمحررة.

%،علىأنٌشترطفٌماٌخصهذهالبضابع،ثمنخاص،وأنتكونمعٌنةو2,5والتخضعالبضابعالجدٌدةالتًٌجهزبهاالمحلالتجاريإاللحققدره

ء.مقدرةمادةبمادةفًكشؾمتمٌزعلىأنتودعثبلثنسخمنهمحررةعلىاستماراتخاصةتقدمهااإلدارةلدىالمكتبالذيٌطلبمنهاإلجرا
(1)



 القسم الثالث عشر

 بٌع العقار الشائع

%،الحصصواألنصبةالمكتسبةعنطرٌقالبٌعالشابعألموالمنقولةؼٌرقابلةللقسمة.1,5هتخضعلحققدر: 113المادة 
(2)



%،الحصصواألنصبةالشابعةألموالعقارٌةمكتسبةعنطرٌقبٌعالعقارالشابعبالمزاد.3تخضعلحققدره: 190المادة 

فًالشٌوع.،إذاحصلالشراءمنأحدالمشتركٌن1,5%ٌحددهذاالحقبمعدل
(3)

 القسم الرابع عشر

 نقل الملكٌة مجانا

.%5قدرهتسجٌلرسماألحٌاءبٌنالهباتعلىٌُحّصل: 195المادة 

 .لتسجٌلرسمامناإلعفاءمنتستفٌد،األزواجبٌنواألولىالدرجةمنألصولابٌنالواقعةاألحٌاءبٌنالهباتأنؼٌر

ن.القانوهذامن 218 ادةالمفًعلٌهصوصلمناعدللمباتحّصلالتسجٌلرسومإن،فاجتماعٌةوحصصأسهمأفًتتمثلالهباتكانتإذاماحالةفً
(4)



ملؽاة. : 191المادة 
(5)



تعفىأٌلولةالمرتباتالعمرٌةبٌناألزواجأوبٌناألقرباءمنعمودالنسب،منرسومالهبةمجانابٌناألحٌاءأوعنطرٌقالوفاة.: 199المادة 

إنالعقودالتًتتضمنإماتصرٌحامنقبلالموهوبلهأوممثلٌهوإمااعترافاقضابٌابهبةٌدوٌةتخضعلرسمالهبة.: 191لمادة ا

ملؽاة.: 191المادة 
(6)



%،حسبكلالحصةالصافٌةالعابدةإلىكلذيحق.5ٌحصلحقنقلالملكٌةبسببالوفاةبمعدل:  197المادة 

%،بالنسبةلؤلصولوالفروعواألزواج.3المنصوصعلٌهفًالفقرةأعبله،ٌخفضإلىؼٌرأنالحق

 %إذاتعلقاإلرثبؤصولعقارٌةلمإسسة،عندماٌلتزمالورثةبمواصلةاالستؽبلل.3وتخفضهذهالنسبةإلى

الفرديالذيكانٌشؽلهالهالكوعلىعلىالسكنملكٌةبسببالوفاةالدفعحقوقنقلالحٌاةمنوٌعفىالورثةمناألصولوالفروعوالزوجالباقًعلىقٌد

ملحقاتهالمباشرةأٌضا.
(7)

 

منهامكرر: 197المادة  المستفٌد و للسكن" فًحسابات"التوفٌر أو واالحتٌاط للتوفٌر لدىالصندوقالوطنً أمبلكمودعة من التركاتالصادرة إن

أعبله.236قٌدالحٌاة،تعفىمنرسمنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالمنصوصعلٌهفًالمادةاألصولوالفروعأوالزوجالباقًعلى
(8)

 

ملؽاة.: 196المادة 
(9)



%عنكلولدفًكفالتهأٌاكانعددأوالده.10بٌحددمعدلالتخفٌضمنالضرٌبةالمستحقةالذيٌستفٌدمنهكلوارث: 198المادة 

أوالدالهالكالقصر،حسبالشروطنفسها.تطبقهذهاألحكامأٌضاعلى

                                                 

 2002منق.م.لسنة22و2000منق.م.لسنة26،1994منق.م.لسنة38،1992منق.م.لسنة59:معدلةبموجبالمواد228المادة(1)
 .2002منق.م.لسنة23و1994منق.م.لسنة39:معدلةبموجبالمادتٌن229المادة(2)
 .2002منق.م.لسنة20و2000منق.م.لسنة26،1994منق.م.لسنة40:معدلةبموجبالمواد230المادة(3)
 .2014منق.م.لسنة11:معدلةبموجبالمادة231المادة(4)
 .2002منق.ملسنة26ملؽاةبموجبالمادة232المادة(5)
 .2002منق.ملسنة26لؽاةبموجبالمادة:م235المادة(6)
 .2004منق.م.لسنة14و2002منق.م.لسنة21و1994منق.م.لسنة41و1992منق.م.لسنة60،1986منق.م.لسنة57،1980منق.م.لسنة53:معدلةبموجبالمواد236المادة(7)
 .1981منق.م.لسنة67ومعدلةبموجبالمادة1978منق.ملسنة85مكرر:محدثةبموجبالمادة236المادة(8)
 .2002منق.ملسنة26:ملؽاةبموجبالمادة237المادة(9)
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وفوامنهذاالحكممشروطةبتقدٌمإماشهادةالحٌاةمعفاةمنالطابعوإجراءاتالتسجٌلعنكلولدحًللورثةأوالموصىلهموممثلًالذٌنتاالستفادةإن

منقبلوإمانسخةمنشهادةالوفاةلكلولدتوفًمنذفتحالتركة.
(1)



المادةتعفىمنرسومنقلالملكٌةمجانا،الهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىالمإسساتالعمومٌةالخٌرٌة؛ؼٌرالهباتوالوصاٌاالمشارإلٌهافً:193المادة 

لمساعدة.منهذاالقانونوشركاتاإلسعاؾالتعاونٌةوؼٌرهامنالشركاتالمعترؾبمنفعتهاالعمومٌةوالتًتخصصمواردهاإلىخدماتا301

الصفة.وٌبتفًصفةالخٌرٌةللهباتوالوصاٌابموجبالقرارالذيٌرخصبقبولتلك

تعفىأٌضامنرسومنقلالملكٌةمجانا،ماٌلً:: 110المادة 

 الهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىهٌباتالشبابوالتربٌةالشعبٌةالمعترؾبمنفعتهاالعمومٌةوالتًتساعدهاالدولة؛ -1

منهذا301والوصاٌاالخاصةبمبالػمنالنقودأوبالعقارات،المقدمةإلىالمإسساتالتًلهاالشخصٌةالمدنٌةؼٌرالتًأشٌرإلٌهافًالمادةالهبات -2

طبوعاتأومخططاتالقانون،معوجوبتخصٌصهذهالتبرعاتبالنسبةللمستفٌدٌنمنهالشراءأشٌاءفنٌةوأثرٌةأوأشٌاءلهاطابعتارٌخًأوكتبأوم

مخصصةبؤنتكونفًمجموعةعمومٌةأولصٌانةمجموعةعمومٌة؛
(2)

 

 الهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىهٌباتالسكنالمعتدلالكراء؛ -3

 الهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىالمإسساتالعمومٌةذاتالنفعالعمومًوالتًتخصصمواردهاللخدماتالعلمٌةذاتالطابعالنزٌه؛ -4

 اتوالوصاٌاالمقدمةإلىالجمعٌاتالثقافٌة؛الهب -5

زٌهوالتًتمالهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىالمإسساتالعمومٌةذاتالنفعالعمومًوالتًتخصصمواردهاللخدماتالثقافٌةأوالفنٌةذاتالطابعالن -6

 قبولهالهذاالؽرضمنقبلالوزٌرالمكلؾبالمالٌة؛

 عالمقدمةلصالحالصندوقالوطنًللثورةالزراعٌة؛الهباتوالوصاٌامنكلنو -7

أمبلكالوقؾ؛ -8

%،علىاألقلفٌماٌخصالهباتوالتركات60إنالرسومالمترتبةعلىمعطوبً،عجزةالحربومعطوبًالعملالذٌنأصابهمعجزبمقدار:  241المادة

دج.5.000ضالتًٌتلقونها،تخفضبمعدلالنصؾمندونأنٌتجاوزهذاالتخفٌ
(3)



تستفٌدمنالتعرٌفةالمطبقةعلىالتركاتالخاصةبعمودالنسب،التبرعاتالمقدمةلمصالحاألوالدالمتروكٌننتٌجةحوادثالحرب،عندما:  242المادة 

ٌكونونقدتلقوامساعداتوعبلجاتبدونانقطاعطٌلةحداثتهممنقبلناقلالملكٌة.

منالقانون،236منالمادة«1»تستفٌد،أٌضا،منالتعرٌفةالمطبقةعلىنقلالملكٌةمجانا،كماهومنصوصعلٌهافًالجدولمكرر :   242المادة 

منقانوناألسرة. 123التبرعاتالمقدمةلصالحاألوالدالمكفولٌنضمنالشروطالمحددةبموجبأحكامالمادة
(4)



منقولةمنهاوالعقارٌةأوالمماثلةلهاالقابلةلنقلملكٌتهاعنطرٌقاإلرث،تخضعللرسومالمنصوصعلٌهافًالمادةإناألموالالمحبسةال:  243المادة  

أعبله.،2- 53منهذاالقانونوالتًتحسبعلىقٌمةحقاالنتفاعلؤلموالالمذكورة،المحددةطبقاللمادة236

 عشر القسم الخامس 

 القسمة

قسمةاألموالالمنقولةوالعقارٌةبٌنالشركاءفًالملكوالشركاءفًاإلرثوالشركاءمعالؽٌر،بؤيصفةكانت،%،1.5تخضعلحققدره: 111لمادة ا

 .دامتلهامبرراتما

 المادتٌن ألحكام طبقا للبٌوع، بالنسبة المقرر المعدل حسب ٌحصل الرجوع، موضوع على الحق فان رجوع هناك كان قانون246و245وإذا من

التسجٌل.
(5)



مكرر 111المادة  مإجبلعنطرٌقسند: دفعا التًتتضمنالمصادقةعلىقسمةعقارقضابً، القضابٌة الحقوقالمطبقةعلىاألحكام ٌمكنأنتدفع

 تحصٌلشخصًأوجماعً.

تحددكٌفٌاتتطبٌقهذهالمادة،عندالحاجة،بموجبقرارمنالوزٌرالمكلؾبالمالٌة.
(6)



%.2.5ٌخضعالرجوععنقسمةاألموالالمنقولةلحققدره:  245المادة
(7)



%.5نالرجوععنقسمةاألموالالعقارٌة،ٌخضعلرسمقدره: إ117المادة
(8)



                                                 

 .2002منق.م.لسنة21و1994منق.م.لسنة42،1990منق.ملسنة54:معدلةبموجبالمواد238المادة (1)
 .1992منق.م.لسنة61:معدلةبموجبالمادة240المادة (2)
 . 1994منق.م.لسنة 43:معدلةبموجبالمادة 241المادة (3)
 . 1985منق.م.لسنة 24مكرر:معدلةبموجبالمادة 242المادة (4)
 .2002منق.م.لسنة 24:معدلةبموجبالمادة 244المادة(5)
 .2015منق.م.لسنة21ادةمكرر:محدثةبموجبالم 244المادة(6)
 .2002منق.م.لسنة 24و 1994منق.م.لسنة 44:معدلةبموجبالمادتٌن 245المادة(7)
 .2000منق.م.لسنة26و 1994منق.ملسنة 45:معدلةبموجبالمادتٌن246المادة(8)
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رٌة،المشتملةعلىمستثمرةتعفىمنرسومالتعدٌلعندقسمةتركةتتضمنمنحأحدالشركاءفًالقسمة،كلاألمبلكالمنقولةوالعقا-: أوال116المادة 

ج،وٌطبقذلكلدىفتحالتركة،د500.000األمبلكالتًٌكتسبهاالشرٌكفًالقسمةالمستفٌدحتىمبلػفبلحٌةوحٌدة،قٌمةالحصصواألنصبةمنهذه

إذاكانهذاالمستفٌدٌسكنالمستثمرة،وٌساهمفًفبلحتهافعبل.

(سنواتأوتوفًدونأنٌواصلهاورثته،ٌجرد05كفًالقسمةالتًٌستفٌدمنهاشخصٌاعنالزراعةطوالمدةخمس)ؼٌرأنهإذاتوقؾالشرٌثانٌا :

فعالضرٌبةؼٌرالمحصلةفورا.أوٌجبعلٌهمدالمستفٌدأوورثتهقانونامنحقاالستفادةمنحكمالمقطعاألولأعبله
(1)



 القسم السادس عشر 

 الشركات

وتخضععقودالتكوٌنأوالتمدٌدأوالتحوٌلأودمجالشركات،التًالتتضمننقلأموالمنقولةأوعقارٌةبٌنالشركاءأوأشخاصآخرٌنأ:118المادة 

دج.1000،دونأنٌقلهذاالحقعن%0.5التكفلبدٌون،لحققدره

دج،وٌصفىالحقمنرأسمالالشركة.300.000دج،والٌتعدى10.000قعنؼٌرأنهفًالحالةالخاصةبشركاتاألسهم،ٌجبأالٌقلهذاالح
(2)

:113المادة   النسبًالمإسسبموجبالمادة إالبالنسبةلجزءمنرأسمالالشركةالذيٌتجاوزرأسمالالشركةأعبله،248إنالرسم التتمتصفٌته

للشركةوذلكفٌماٌخصالزٌادةفًرأسمالالشركاتذاتالرأسمالالمتؽٌر.المفروضعلٌهالرسمسابقاعندإقفالالسنةالمالٌة

: 110المادة  المإسسبموجبالمادة الرسم 248ٌحصل أعبله، عنطرٌقدمجاألرباحأو1بمعدل الزٌادة المتضمنة ٌطبقعلىالعقود عندما ،%

والجمعٌاتالمإسسةبصفةقانونٌة.االحتٌاطاتأواألرصدةبمختلؾأنواعهمنرأسمالالشركاتأ

عندماتكوناألرباحأواالحتٌاطاتأواألرصدةالمدمجةفًأعبله248ٌبقىالرسمعلىالحصةالمقدمةمستحقاحسبالمعدلالمنصوصعلٌهفًالمادة

رأسالمال،قدتحملتالضرٌبةعلىأرباحالشركات.
(3)



ةتقدٌمرأسمالالمإسساتوالهٌباتالعمومٌةالتًٌسريأعبله،إدماجاالحتٌاطالخاصبإعادة248ةهفًالمادؼٌرأنه،ٌعفىمنالرسمالمنصوصعلٌ

،المتضمنالقانونالتوجٌهًللمإسساتالعمومٌة1988ٌناٌرسنة12،المإرخفً01-88علٌهاالقانونالتجاري،عندماٌتمهذااإلدماجتطبٌقاللقانونرقم

.1988منقانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة13ةوأحكامالماداالقتصادٌة

،حٌزالتطبٌق.1991لسنةمنقانونالمالٌة143كماتعفىالزٌاداتفًرأسمالالمإسساتالعمومٌةعندماتتمفًإطاروضعأحكامالمادة

ملؽاة.: 115لمادة ا
(4)



ملؽاة.مكرر: 115المادة 
(5)



 القسم السابع عشر 

 البٌوع والعقود األخرى الناقلة للملكٌة أو حق االنتفاع ألموال عقارٌة أو حقوق  

 وضعأو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق اإلجارة لقاء  عقارٌة أو لمحالت تجارٌة 

وإعادةالبٌوعوالتنازالتوإعادةأدناه،المزاٌداتوالبٌوع258و%255،معمراعاةاألحكامالواردةفًالمادتٌن5تخضعلرسمقدره: 111المادة 

األخرىالمدنٌةالتنازالتوالسحوبالتًتمارسبعدانقضاءاآلجالالمتفقعلٌهابموجبعقودالبٌعمعحقاستردادالبٌوعوفاًءلبللتزاموجمٌعالعقود

واإلدارٌةوالقضابٌةالتًتنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعبؤمبلكعقارٌةبمقابلمالً.

تخض للمادة تطبٌقا العملٌاتالمنجزة رقم2ع 21المإرخفً،344- 83منالمرسوم 1983ماٌوسنة رقم المرسوم والمعدللبعضأحكام - 64،

20المإرخفً،15 سنة فًاإلدا1964ٌناٌر المختصة بالرأيالتقدٌريللمصلحة األخذ بعد الوالًالمسبقة لرخصة المعامبلت، والمتعلقبحرٌة رة،

المالٌة.
(6)



%،ولكنفقطبالنسبةلما5إنالمزاٌداتالخاصةبإعادةالبٌععلىذمةالمشتريألموالمننفسالنوع،تخضعلنفسالرسمالذيقدره:119لمادة ا

ٌتجاوزثمنالمزاٌدةالسابقةإذاتمدفعالرسمعنها.
(7)



ملؽاة. :111المادة 
(8)



العقودالتًتنقلملكٌةعقاراتتوجدفًبلدانأجنبٌةأوحقاالنتفاعأوحقالتمتعبها.منحقوقالتسجٌل%3تخضعلرسمقدره:111المادة 
(9)



 حقا أو الرقبة لملكٌة أو عوض لقاء لملكٌة كامبل نقل المتضمنة الموثقة العقود جمٌع فً الملكٌة نقل ثمن (5/1)مسخلزوما ٌدفع أن ٌجب-1:117المادة 

 .أوالزبابن التجارٌة وكذلكالمحبلت عقارٌة حقوق أو لعقارات النتفاع

                                                 

 .1994منق.م.لسنة46و8619لسنةمنق.م58:معدلةبموجبالمادتٌن247المادة(1)
 .2002منق.م.لسنة25و1993منق.م.ت.لسنة35،1991منق.م.ت.لسنة15،1990منق.م.65،1987منق.م.لسنة39،1983منق.م.لسنة113:معدلةبموجبالمواد248المادة(2)
 .2011منق.ملسنة23و1991ق.م.تلسنة16و1988منق.م.ت3،1987ق.ملسنةمن40،1983منق.ملسنة114:معدلةبموجبالمواد250المادة(3)
 .1991منق.م.تلسنة17:ملؽاةبموجبالمادة251المادة(4)
 .2011منق.ملسنة22ؽاةبموجبالمادةومل1989منق.ملسنة26ومعدلةبموجبالمادة1988منق.م..ت.لسنة4مكرر:محدثةبموجبالمادة251المادة(5)
 . 1999منق.ملسنة32و1994منق.ملسنة47،و1992منق.ملسنة62،1985منق.ملسنة125:معدلةبموجبالمواد 252المادة(6)
 . 1999منق.ملسنة 32و 1994منق.ملسنة48:معدلةبموجبالمادتٌن 253المادة(7)
 .2011منق.ملسنة22:ملؽاةبموجبالمادة254المادة(8)
 . 1999منق.ملسنة 29و 1994منق.ملسنة 49:معدلةبموجبالمادتٌن 255المادة(9)
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،بؤيوسٌلةكانت،وكذلك،فإنالدفعبمرأىوبٌنٌديالموثقمحررالعقدإلزامًفًجمٌعالقسماتأوفًجمٌعالعقودأوالعملٌاتالتًمنآثارها،المنح

حقاالنتفاعلعقاراتأومحبلتتجارٌةتابعةألموالشركة.لشرٌكأولشخصثالث،الملكٌةبكاملهاأوملكٌةالرقبةأو

ءالعقودأووتطبقكذلك،هذهالتدابٌرعلىالعقودالمتضمنةالتنازلعنأسهمأوحصصفًالشركاتوعلىالعقودالمإسسةأوالمعدلةلشركات،باستثنا

فًرأسمالشركةعنطرٌقدمجاالحتٌاط الزٌادة تؤسٌسالعملٌاتالمتضمنة عقود شهادةرأسمالذاتالشركاتاتواألرباحوكذا أجنبًشرطتقدٌم

للموثقتثبتإٌداعالتقدٌماتلدىبنكمعتمد.

العقودالموثقةالتًالٌترتبعلٌهاتدفقمالًنقدي،لٌستمعنٌةبهذهاألحكام.

ثمن (5/1)مسخأجلبٌنٌديالموثقمحررالعقدإلىؼاٌةتشكٌلحلولكلعندإذاكانالثمنأوجزءمنالثمنقاببلللدفععندأجل،فإنالدفعٌتم-2

نقلالملكٌةالذيٌجبأنٌحررلزوما.


ثمننقلالملكٌةكإٌداع،الٌمكنهمالتخلًعناألموالإال(5/1)مسخإنالموثقٌنوالموظفٌنالعمومٌٌنوالمودعٌناآلخرٌنالذٌنتلقوااألموالالممثلة-3

فًالمادةضم المنصوصعلٌها علىجمٌعالحقوقوالرسوم383نالقواعد تطبٌقأحكامها والتًٌمتد المماثلة والرسوم منقانونالضراببالمباشرة

والضراببالسارٌةالمفعولوالتًتتكفلبهامصالحالتحصٌلالمختصة.
(1)



ٌوما،ٌمكنللموثقٌنالتخلًعناألموالالمودعةفً(30لبابعفًأجلأقصاهثبلثٌن)ؼٌرأنه،فًحالةعدمحصولهمعلىردعلىالوضعٌةالجبابٌةل

حساباتهمبدفعهاللبابع.

ٌانهذااألجلابتداءمنالتارٌخالذيٌود فقة.عفٌهعلىمستوىمدٌرٌةالضراببللوالٌةطلبالوضعٌةالجبابٌةالذيٌحتويعلىكلالمعلوماتالمتعلقةبالصوٌبدأسر

ٌامبعدإبرامالعقد.تسلمنسخةمنالطلبإلىالبابعبناًءعلىالتماسه.10إنطلبدراسةالوضعٌةالجبابٌةٌجبأنٌودعمقابلوصلاستبلمفًأجلعشرة) (أ

ضمنالبٌانبالدفعبٌنأٌديالموثق.أعبله،والتًالتت-1إنمصالحالتسجٌلترفضاإلجراءبالنسبةلجمٌععقودنقلالملكٌةالمشارإلٌهافً-4

ةعلىالعقد.كلمخالفةلؤلحكامأعبلهتإديإلىالتحصٌلالفوريمنقبلإدارةالتسجٌللرسممساويلمبلػالثمنفضبلعنالرسومالقانونٌةالمترتب-5

للما عبالمزادالعلًن ٌتابعتحصٌلهذاالرسمبشتىالوسابلوالسٌماعنطرٌقالٌب لالذيهوموضوعنقلالملكٌةبناءعلىطلبإدارةالتسجٌل،بعداإلطبلععلىأمرمنو

ٌتبعلهوجودالمالوٌوضعفًأسفلالطلباإلداري. سالمجلسالقضابًالذي رٌب

ج،أوبإحدىهاتٌنالعقوبتٌند100.000إلى500وفضبلعنذلك،ٌعاقبعننفسالمخالفةبحبسلمدةتتراوحمنشهرإلىخمسسنواتوبؽرامةمن

فقط،وذلكمندوناإلخبللبجمٌعالعقوباتالجبابٌةاألخرى.

مٌٌن.وتطبق،أٌضا،العقوباتالمنصوصعلٌهافًالمقطعالسابقعلىكلشرٌكمندوناإلخبللبتطبٌقالعقوباتالتؤدٌبٌةعلىالموظفٌنالعمو

مادة،تطبقكذلككلماقدمتإدارةالتسجٌلالدلٌلعلىنقلملكٌةخفٌةتتضمنرسوماعقارٌةوكذلكمحبلتتجارٌةالإنالعقوباتالمنصوصعلٌهافًهذه

 أوزبابن.

ٌرالدفعبمرأىوبٌنٌديالموثقالمكلؾبتحرمن،جازهافًإطاربناءسكناتتستفٌدمنالدعمالمالًللدولةنٌعفىممتلكوالسكناتالتًتمإ : 116 المادة

أعبله.256هافًالمادةٌالمنصوصعلوهذابؽضالنظرعناألحكام،العقدالمتضمننقلالملكٌة

متملكوالسكناتالتًباعتهاالهٌباتالعمومٌةللسكنتبعالصٌؽةالتوفٌرمنأجلالسكن،وذلكشرٌطةتقدٌمشهادةٌعدهاوٌستفٌد،أٌضا،منهذااإلعفاء

ترفقنسخةمنهذهالوثٌقةبعقدالبٌعمعفاةمنواالحتٌاطٌثبتفٌهاوجودمبلػثمنالسكنالذيٌنويالتنازلعنهكودٌعةعنده.الصندوقالوطنًللتوفٌر

رسمالطابعوالتسجٌل.

هًالمبالػالمتبقٌةمن،الموثقأمافًالبٌوعالمنجزةفًإطارالترقٌةالعقارٌةذاتالطابعالسكنًأساسا،فإنالمبالػالتًٌجبدفعهابمرأىوبٌنٌدي

.مفًعقدالحفظو/أوفًدفترالشروطأوفًعقدالبٌععلىتصامٌثمنالبٌعالذيسبقتحدٌده

المرقًالعقاريلمستخرججدولضرٌبًمصفى التدبٌربتقدٌم ،وإناقتضىاألمر،(أشهر3إصدارهثبلثة)الٌتجاوزتارٌخ،ترتبطاالستفادةمنهذا

المنصوصعلٌهبموجبالتشرٌعالجبابًالمعمولبه.ٌحملاالشارةإلىاالستفادةمنأحدأنظمةتسهٌلالدفع
(2)

نقل-: أوال118المادة  المنصوصعلٌهفًالملكٌةتعفىمنرسم الشباب252المادة بها االقتناءاتالعقارٌةالتًٌقوم القانون، ذووالمشارٌعمنهذا

لبل الشبابلدعمالوطنًالصندوق " إعانةمنستفادةالمإهلون علىللتؤمٌنالوطنًالصندوق"أو " المصؽرالقرضلدعمالوطنًالصندوق " أو " تشؽٌل

،قصدإنشاءنشاطاتصناعٌة."البطالة

إهلةفًمجالالتهٌبةالعقارٌة.تستفٌدأٌضامنهذااإلعفاء،ضمنالشروطنفسها،المشترٌاتالعقارٌةالتًتقتنٌهاالهٌباتالعمومٌةالم

منهذاالقانونكلماتقتنٌهالشركاتالتعاونٌةوالجمعٌاتالثقافٌةوالجمعٌات253و252تٌنٌعفىمنرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًالماد-ثانٌا 

الحفاظع الخٌريأو العمل أو المساعدة التًتهدؾإلىتقدٌم العمومٌة أوالمعترؾبمنفعتها لسٌرمصالحها منعقاراتالزمة االجتماعٌة، لىالصحة

خدماتهااالجتماعٌة.

هذاالقانون،عملٌاتالشراءالعقارٌةالتًتقومبهاالجماعاتالمحلٌةمنمن253و252المادتٌنعفىمنرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًت-ثالثا

أجلتهٌبةالمناطقلتعمٌرهاحسباألولوٌة.
(3)



                                                 

من27و2014منق.م.لسنة12و2011منق.م.تلسنة7و2010ق.م.تلسنةمن11و2007منقملسنة26و1998منق.ملسنة23و1996منقملسنة53:معدلةبموجبالمواد 256المادة (1)
 .2020منق.ملسنة 33و2018منق.ملسنة 23و2015ق.م.ت.لسنة

 .2021نةمنق.م.لس32و 2000منق.ملسنة 26و1994منق.ملسنة 50و1993منق.ملسنة 36:معدلةبموجبالمواد 257المادة(2)
من 26و1999منق.م.لسنة32و1997منقملسنة36،1995منق.ملسنة35و1994منقملسنة51،1991منق.م.لسنة44،1986منق.م.لسنة60و 59:معدلةبموجبالمواد 258المادة(3)

 .2018منق.ملسنة24و 2011 لسنة منق.م.ت8و2005منق.ملسنة20و2000ق.م.لسنة
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اموجودةفًعفى،أٌضا،منرسمنقلالملكٌةالمذكورأعبله،العقودالتًٌبٌعبمقتضاهادٌوانالترقٌةوالتسٌٌرالعقاريفًالوالٌةللموفرٌنشققت–رابعا

عماراتجماعٌةومبنٌةضمننطاقالتوفٌرمنأجلالسكن.

العقودالتًتتضمنبٌعالبناٌاتأوأجزاءالبناٌاتذاتاالستعمالالسكنًأساسا،ذكورأعبله،المعفى،باإلضافةإلىذلك،منرسمنقلالملكٌةت–خامسا

 المنجزةبعنوانعملٌاتالترقٌةالعقارٌةوفقالشروطالمحددةفًالتنظٌمالمتعلقبالترقٌةالعقارٌة.

عادةاستعمالحاصلالبٌعفًإطارشراءبناٌةأوجزءمنبناٌةذاتاستعمالالٌستفٌدالشخصالواحدمنهذااإلعفاءإالمرةواحدة،ماعدافًحالةإ

سكنًأساساتكونقدأنجزتبمقتضىعملٌاتالترقٌةالعقارٌةالمذكورةأعبله.

عملٌةالتجزبةوالمهٌؤةومنهذاالقانون،كلمنعملٌاتبٌعاألراضًالناجمةعن 252ٌعفىمنرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًالمادة-سادسا

الصالحةلبناءمساكنخصٌصا.

والٌطبقهذااإلعفاءإالعندماٌتعلقاألمربالعملٌةاألولىلبٌعقطعةاألرضالمعنٌة.

ًللسكنالتًتنازلتمنقانونالتسجٌل،عملٌاتبٌعالبناٌاتذاتاالستعمالالربٌس252تعفىمنرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًالمادة-سابعا

علٌهاالدولةوالهٌباتالعمومٌةللسكنحسبإجراءالبٌعباإلٌجاروالسكناالجتماعًوالسكناالجتماعًالتساهمًوالسكنالرٌفً.
(1)



-ثامنا المادة فً المنصوصعلٌه الملكٌة نقل التنازلعن 252تعفىمنرسم عنطرٌق الملكٌة نقل عقود القانون، ذاتمنهذا العقارٌة األمبلك

االستعمالالسكنً،منقبلالبنوكوالمإسساتالمالٌةوالمقتناةمنطرفهاكضمانلعملٌاتتموٌلاقتناءالسكناتلصالحالخواص.
(2)



الصالحالمقرضالمستؤجرعندتعفىمنحقوقالتسجٌل،عملٌاتنقلملكٌةالتجهٌزاتأوالعقاراتالمهنٌةالتًأعادالمقرضالمإجرالتنازلعنه-تاسعا

استعمالهذااألخٌرحقالخٌاربعنوانإعادةالتنازل.
(3)



التالٌة:تعفىمنرسمنقلالملكٌةلقاءعوضالذيهوعلىعاتقالمتملك،االكتسابات-1:113المادة 

العقاراتالمبنٌةوالمقررهدمها.-

للسكن.أوالمخصصةألنتكونصالحةالبناءاتالمستعملةللسكنؼٌرالمتممة-

هذااإلعفاءمشروطبماٌلً:-2

 بؤنٌكونالمتملكشخصاطبٌعٌاوأنالٌكونلدٌهأيعقارٌستعملللسكنفًالمدٌنةالتًٌوجدبها.(1

بؤنٌتضمنعقدالتملكالتعهدمنقبلالمتملك:(2

العقدبجمٌعاألشؽالالضرورٌةحسبالحالةمنأجلتشٌٌدعقارللسكنأواالنتهاءأومنأجلجعلبؤنٌقومخبللأجلأربعسنواتابتداءمنتارٌخ-

العقارصالحللسكن.

 (سنوات،ابتداءمنتارٌخعقدالتملك.10بؤنالٌقومبالبٌعمرةثانٌةلكلالعقارأوجزءمنهالمبنًخبللأجلعشر)-

أوالمصلحةأوالمنتهٌة،لسكنالمتملكفٌماٌخصثبلثةأرباعمساحتهاالكلٌةعلىاألقلوأنالتكونموضوعبؤنتخصصالمحبلتالمحدثةهكذا(3

كراءطٌلةعشرسنواتماعداحالةالقوةالقاهرة.

عندانقضاءأجلأربعةأعوام.(أعبله،2بؤنٌثبتالمتملكاالنتهاءمناألشؽالالمنصوصعلٌهافً(4

ؼٌرقابلللتخفٌض،ٌحسبعلىمبلػالثمن%،5رفًالمستفٌدٌنمناالكتساباتالمذكورة،الشروطالمبٌنةأعبله،فٌطبقعلٌهمرسمقدرهوإذالمتتوف

زٌادةعنرسمنقلالملكٌةالمستحق.

أعبله،منقبل 259(منالمادة2علٌهفً(سنوات،المنصوص04ٌمكنأنٌمنحتمدٌدقدرهسنةؼٌرقابلةللتجدٌدبالنسبةألجلأربع):170المادة 

مدٌرالضراببللوالٌةالمختصإقلٌمٌا.

وٌجبأنٌكونالطلبمعلبلوٌبٌن.أعبله259وٌجبأنٌقدمطلبالتمدٌدخبللالشهرالذيٌسبقانقضاءأجلاألربعسنواتالمشارإلٌهفًالمادة

الالتًشرعفٌها.األجلاإلضافًالبلزملئلنهاءالعاديلؤلشؽ

وٌمكنللطالب،عنداالقتضاء،أنٌمارسالطعنلدىالسلطةالعلٌاالمختصة.
(4)



لوإنالعملٌاتمنكلنوعالمنجزةبٌنالبلدٌاتوالؽٌروالمتعلقةباالحتٌاطاتالعقارٌةالبلدٌة،تعفىمنجمٌعالحقوقورسومالتسجٌ: 175المادة 

الطابع.

)أ.ب.ج.(منقانونالرسومعلىرقماألعمال،أنٌشٌروافًعقدالتملكعندقٌامهم7الفقرة-2ٌمكنلؤلشخاصالمشارإلٌهمفًالمادة:مكرر 175المادة 

تقٌدهمبؤحكامالمادة البٌع،إلىاستعدادهمعلىإعادةالبٌعفًمدةسنتٌنعلىاألكثر،علىأنٌثبتوا منهذا(2و1)الفقرتٌن71بعملٌةالشراءإلعادة

.فًهذهالحالة:القانون

 التحصلرسومنقلالملكٌة،إالعندإعادةالبٌعوبؽضالنظرعننقلالملكٌةالسابق. -1

                                                 

 .2005منق.ملسنة20:محدثةبموجبالمادة7-258المادة(1)
 .2006منق.ملسنة19:محدثةبموجبالمادة8-258المادة(2)
 .2008منق.ملسنة14:محدثةبموجبالمادة9-258المادة(3)
 .1989منق.م.لسنة58:معدلةبموجبالمادة260المادة(4)
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 تبقىالرسومالمستحقةعلىالبابعقابمةعلىعقدالتملك،لكنالتحصلإالعندالبٌعفًأجلالسنتٌنالسابقتًالذكر. -2

حسبسعرالشراءعندتسجٌلعقدالتملككتسبٌقعلىمبلػالرسمعلىالقٌمةالمضافة.مإقتاجهذاالرسمالمصفىٌجبأنٌدفعمبلػمناسبلنات

ةعندالشراءمعوفًحالةعدمإعادةالبٌعفًأجلسنتٌن،ٌجبعلىالمشتريفًالشهرالذيٌنتهًفٌههذااألجلأنٌدفعرسومنقلالملكٌةؼٌرالمحصل

المسددوفقاللفقرةالسابقة.خصمالتسبٌق
(1)



تمددالسنتانإلىخمسسنوات،عندماٌتعلقاألمربقطعةأرضٌعادبٌعهابعدعملٌةالتجزبةإلىحصص.

 القسم الثامن عشر

 لقاء عوض لمنقوالت و أشٌاء منقولة البٌوع و غٌرها من العقود الناقلة للملكٌة

داتوالبٌوعوإعادةالبٌوعوالتنازالتوردالبٌوعوالصفقاتوالمعاهداتوجمٌعالعقود،سواءكانتمدنٌةالمزاٌ% 2,5ٌخضعلحققدره:171المادة 

أوقضابٌة،الناقلةللملكٌةبمقابللمنقوالتوحتىالبٌوعمنهذاالنوعالذيتقومبهالدولة.

ضعلنفسالرسم،ولكنفقطبالنسبةلماٌتجاوزثمنالمزاٌدةالسابقةإذاتمدفعالرسمإنالمزاٌداتالخاصةبإعادةالبٌععلىذمةالمشتريألموالمنقولة،تخ

عنها.

وماٌلٌها،فٌماٌخص163وبالنسبةللبٌوعالعلنٌةوعنطرٌقالمزاٌدة،التًٌقومبهاالموظفونالعمومٌون،ضمنالكٌفٌاتالمنصوصعلٌهافًالمادة

فٌحصلالرسمعلىمقدارالمبالػالتًٌتضمنهابصفةشاملةمحضرالجلساتالذيٌجبتسجٌلهخبللاألجلالمحدد.المنقوالتواألمتعةوالبضابع،
(2)



%،بٌعالطابراتوالبواخرأوالسفنالتًتستعملفًالمبلحةالبحرٌةؼٌرالٌخوتوسفنالنزهة.2ٌخضعلرسمقدره: 179المادة 

ًتتضمننقلملكٌةالٌخوتأوسفنالنزهة،الشراعٌةوؼٌرالشراعٌة،بمحركمساعدأوبدونمحرك.%،العقودالت10وتخضعلرسمقدره
(3)



%:2,5ٌخضعإاللرسمنسبًقدره:  ال 171المادة 

 بٌعالمنقوالتوالسلعالذيٌتمبعداإلفبلسوالتسوٌةالقضابٌةوإعادةاالعتبار. -1

 البٌعالعلنًلؤلشٌاءالمقدمةكضمان. -2

 بٌعالمتممعلىالرهونالزراعٌةوالفندقٌة.ال -3

 العقودأوالمحاضرالخاصةببٌعالسلعالتالفةعلىإثرحوادثالبحروكذلكبقاٌاالسفنالؽارقة. -4

 البٌعبالتراضًللمنتجاتالؽابٌة. -5

 راتزراعٌة.مبٌعاتمحاصٌلزراعٌةقبلالجنًواألدواتالمنقولةللفبلحةوؼٌرهامناألشٌاءالتابعةلمستثم -6

ٌحصلهذاالرسمعلىالسعرالمعلنمعإضافةجمٌعاألعباءالمالٌة.
(4)



 الباب العاشر

 الخاضعة لتأشٌرة خاصة أو العقود التً ٌجب تسجٌلها على الحساب

 القسم األول 

 فً الدعاوى المدنٌة رسم التسجٌل القضائً على الحساب

القضابٌةالتًتستفٌدمنهاالدولةوالوكالةالقضابٌةللخزٌنةوالوالٌاتوالبلدٌاتوالمإسساتالعمومٌةذاتتقٌدعلىالحسابهذهالقرارات: 171المادة 

الطابعاإلداري،وتطالباإلدارةالجبابٌةبتسدٌدرسمالتسجٌلالقضابً.

الشؤنبالنسبةإلىالموضوعالربٌسًفًالحكمباإلدانة.وعلىالعكسمنذلك،ٌستردمبلػرسمالتسجٌلالقضابًللطرؾالذيقدمتسبٌقامنه،مثلماهو
(5)



 القسم األول مكرر

 على الحساب فً الدعاوي الجنائٌة رسم التسجٌل القضائً

التمكرر:  171المادة  أو األعمال كل تكلفة والجرابم بالمخالفاتوالجنح الدعاويالمتعلقة الحسابفً على المقٌد القضابً التسجٌل رسم رتٌباتٌمثل

المختلفةعموماابتداءمنقرارالحكمباإلدانةحتىتسلٌمالمستخلصاتالتًتنتجعنها.

ً:ؤتوٌحددمعدلهذاالرسم،كماٌ

أمامالمحاكم:

دج.500...................................................................فًالدعاويالمتعلقةبالمخالفات...........-

                                                 

 .1996منقملسنة54مكرر:معدلةبموجبالمادة261المادة(1)
 .2002منقملسنة23و1994منقملسنة52:معدلةبموجبالمادتٌن262المادة(2)
 .1994منقملسنة53:معدلةبموجبالمادة263المادة(3)
 ..2002منق.ملسنة23و1994منق.ملسنة54،1990منق.مت.لسنة24:معدلةبموجبالمواد264المادة(4)
 .1990منق.م.لسنة65و1984منق.ملسنة129:معدلةبموجبالمادتٌن265المادة(5)
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دج.800.......................................................فًالدعاويالمتعلقةبالجنح............................-

أمامالمجالسالقضابٌة:

دج.700......................................................................فًالدعاويالمتعلقةبالمخالفات.........-

دج.1.000......................................................................فًالدعاويالمتعلقةبالجنح.............-

دج.1500.......................................................فًالدعاويالمتعلقةبالجناٌات.........................-
(1)



 الثانًالقسم 

 صحٌفة السوابق القضائٌة

منقانوناإلجراءاتالجزابٌة،منأجلتصحٌحالبٌانات640إنالوثابقواألحكاموالقراراتالخاصةباإلجراءالمنصوصعلٌهفًالمادة: 177المادة 

المذكورةفًصحابؾالسوابقالقضابٌة،تسجلعلىالحساب.

 القسم الثالث 

 البلدٌات 

تجةتعفىمإقتاالبلدٌاتمندفعالمبالػالمستحقةللخزٌنةكرسومللتسجٌلبسببدعاوىالمسإولٌةالمدنٌةفٌماٌخصاإلتبلؾواألضرارالنا:176المادة 

وتسجلعلىالحسابوثابقاإل منقبلتجمعاتأوجماعاتمسلحةأوؼٌرمسلحة، أوالعنؾعلىترابها جراءاتعنالجناٌاتوالجنحالمرتكبةبالقوة

وإنالرسومالتًالمقدمةبطلبمنالبلدٌاتواألحكامالمترتبتسجٌلهاعلىهذهالبلدٌاتوالوثابقوالسنداتالتًتقدمهامنأجلإثباتحقوقهاوصفاتها،

تضاء.أجلدفعهاتصبحواجبةاألداءبمجردأنتصٌرالقراراتالقضابٌةنهابٌةتجاهالبلدٌاتالتًتتحررمنها،عنداالق

مكرر : 176المادة  فًالمادة المنصوصعلٌه الملكٌة نقل منرسم األفراد الذاتًلصالح البناء لسكن هذا252تعفىتنازالتالبلدٌاتالمجانٌة من

القانون.
(2)



،1967سبتمبرسنة27المإرخفً،188-67البلدٌاتحولالمساكنالتًتمنحلهافًإطاراألمررقمإنالمقاوالتالتًتقومبها:  3مكرر 176المادة 

منهذاالقانون.252منرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًالمادة
(3)



 القسم الرابع

 اإلفالس والتسوٌة القضانٌة 

ةلئلفبلسلتحملرسومالتسجٌل،تسجلعلىالحسابالعقودواألحكامالمتعلقةباإلفبلسأوالتسوٌةالقضابٌةعندماالتكفًاألموالالعابد: 178المادة 

وتسددالرسومحسباألولوٌةمنالتحصٌبلتاألولىوذلكمندونالمساسبتطبٌقاالمتٌازاتاألخرى.

 القسم الخامس 

 مراجعة الدعاوى الجنائٌة والجنحٌة 

ةوالجنحٌة،التًتتمبعدقرارسماعالدعاوى.تسجلعلىالحسابوثابقالدعاوىالتًهًبصددالمراجعةأوالدعاوىالجنابٌ:  269المادة 

إنالقرارأوالحكمالنهابًللمراجعةالذيٌقضًبإدانة،ٌضع،عنداالقتضاء،علىعاتقالمحكومعلٌهمالرسومالمسجلةعلىالحساب.

 الباب الحادي عشر

 اإلعفاءات

محاضرالمصالحةباألحكاموعرابضاالستبناؾوالتنازل،منإجراءاتالتسجٌل،باستثناءإنالعقودالتًتتمفًقضاٌاحوادثالعمل،تعفى: 160المادة 

وإن.الوثابقعناالستبناؾوالقراراتالتًتمنحللمصابالمستفٌدمرتباعمرٌانقداأوجزءمنرأسالمالالضروريلتؤسٌسهذاالمرتبالعمريوإٌداع

 اٌكونهناكمحلإلجراءالتسجٌل.العقودالمعفٌةهكذا،تسجلمجاناعندم

وتعفىمنالتسجٌلنسخةالمحضرالخاصبالتحقٌقالذيٌمكنأنٌجرٌهاألطراؾ.

وتطبقأحكامالمقطعاألولمنهذهالمادةعلىجمٌعالعقودالتًتتموتمنحزٌاداتومنحاإلىضحاٌاحوادثالعملأولذويحقوقهم.

والتنازلتعفىالدولةمنج: 165المادة  كذلكنوعكلمناألموالعنمٌعحقوقالتسجٌلفٌماٌخصالعقودالمتعلقةبالمبادالتوعملٌاتالشراء هذهباقتسامالمتعلقةو

.الخواصمعاألموال
(4)



أوالبلدٌاتأونفقاتتعفىمنرسومنقلالملكٌةالتًهًعلىعاتقالمشتري،االكتساباتالتًتتمبالتراضًلقاءعوضمنقبلالوالٌات:161المادة 

كألشؽالالتعمٌرالبلدٌاتوالمإسساتالعمومٌةللوالٌةأوالبلدٌة،عندماتكونمخصصةللتعلٌمالعامأواإلسعاؾأوالحفاظعلىالصحةاالجتماعٌةوكذل

 والبناء.

للقوانٌنوالتن ظٌماتالسارٌةالمفعول،حالةاالستعجالللمنفعةالعمومٌةوتطبقهذهاألحكامعندماتصدرالسلطاتالمختصةبموجبقرارتنظٌمًطبقا

لهذهاالكتساباتمندونأنٌكونهناكلزومللقٌامبإجراءاتالتحقٌق.

                                                 

 .2003منق.م.لسنة35و2001منق.م.لسنة18،1990منق.م.لسنة66،1988منق.م.لسنة73ومعدلةبموجبالمواد1984منقملسنة129مكرر:محدثةبموجبالمادة265المادة(1)
 . 1986منقملسنة 61ومعدلةبموجبالمادة 1978منقملسنة 84مكرر:محدثةبموجبالمادة 267المادة(2)
 .1986منقملسنة62ومعدلةبموجبالمادة 1981منقملسنة 68:محدثةبموجبالمادة3مكرر 267المادة(3)
 .2010منق.ملسنة16:معدلةبموجبالمادة271المادة(4)



 

41 

 

النسخأوالشهاداتالتًمكرر:  161المادة  وكذا المدنٌة ضباطالحالة والزواجالتًٌتسلمها والوفاة تسلمتعفىمنإجراءاتالتسجٌلشهاداتالمٌبلد

عنها.
(1)



القانون،المإسساتالمعتمدةفًإطارالقانونرقم252تعفىمنرسمنقلالملكٌةبالمقابلالمنصوصعلٌهبموجبالمادة:  3مكرر   272ة الماد منهذا

تحدٌدهاعنطرٌقالتنظٌم،اٌرديالوطنًالخاصبالمناطقالواجبترقٌتهاكم،المتعلقباالستثماراالقتصاد1982ؼشتسنة21المإرخفً82-11

عندقٌامهابالشراءاتالعقارٌةالمخصصةلنشاطها.

االمتٌازاتلتشملالمإسساتالسٌاحٌةالوطنٌةالخاصةالمنشؤةفًإطارالقوانٌنوالتنظٌماتالسارٌةالمفعولفًالمجالالسٌاحً.توسعهذه
(2)



ملؽاة.:  1مكرر 161المادة 
(3)



تعفىأٌضامنإجراءاتالتسجٌلوثابقاإلجراءات)باستثناءاألحكام(بناءعلىطلبالنٌابةالعامة،والتًتهدؾإلى:: 169لمادة ا

إصبلحاإلؼفاالتوإجراءالتصحٌحاتفًسجبلتالحالةالمدنٌةللعقودالتًتهماألفرادالمعوزٌنجدا.-1

المحروقةنتٌجةحوادثالحربواستخبلؾالسجبلتالتًلمٌتممسكها.استبدالسجبلتالحالةالمدنٌةالمفقودةأو-2

وتسجل"مجانا"األحكامالتًلهانفسالموضوعبناءعلىطلبالنٌابةالعامة.

عامةوالتًٌكونموضوعهاتعفى،أٌضا،منإجراءاتالتسجٌلجمٌعالعقودالمتعلقةباإلجراءاتالتًتمالشروعفٌهابناءعلىطلبالنٌابةال: 161المادة 

بالفترةالمنصرمةمنذإماإعادةتؤسٌسسجبلتالحالةالمدنٌةالمتلفةأوالمفقودةعلىإثرحوادثالحربوإماتجدٌدأوتتمٌمعقودالحالةالمدنٌةالمتعلقة

 بداٌةاألعمالالحربٌة.

اإلجراءاتتسجلمجانا.وإناألحكامالمتخذةفٌماٌخصهذه

تعفىأٌضامنإجراءاتالتسجٌلعقوداإلشهادالرسمًالتًٌمكنأنتحلمحلجمٌععقودالحالةالمدنٌةالتًتكونأصولهاقدأتلفتأو: 161مادة ال

فقدتعلىإثركارثةأوحوادثحربإلىأنتتمإعادةتؤسٌسأواسترجاعالسجبلت.

تًتوجدأصولهاأوسجبلتهافًبلدٌةقدأمربإخبلبهافورامنقبلسلطاتعمومٌةأوفًبلدٌةتكونقدوتطبقهذهاألحكامعلىعقودالحالةالمدنٌةال

انقطعتاالتصاالتبهاعلىإثرعملٌةحربٌة.

بالوفاةوكذلكالقراراتتسجلمجاناالوثابقالتًتتضمنهااإلجراءاتالتًشرعفٌهافًحالةالتصرٌحبقرٌنةالوفاةأوالتصرٌحالقضابً: 167المادة  

والمستخرجاتوالنسخوالصورالتنفٌذٌةوالصورالتًتسلمعنها.

تعفى،منإجراءاتالتسجٌل،مختلؾالعقودواإلجراءاتالمتعلقةبإعادةتؤسٌسالعقودوالوثابقالمتلفةعلىإثرحوادثالحرب.:166المادة 

أعبله،فإنجمٌعالعقودالتًٌجبإعادةتؤسٌسهاعلىإثركارثةأووقابع274لسجبلتالمشارإلٌهافًالمادةفضبلعنالعقودواألحكاموا: 168المادة 

داألصلًؼٌرحربٌة،وكذلكجمٌعشكلٌاتاإلجراءاتالتًموضوعهاإعادةالتؤسٌسهذه،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،مالمتكنالرسومالمطبقةعلىالعق

أعبله.277ٌخصالعقودالتًتمتإعادةتؤسٌسها.والٌمكنالمطالبةبؤيعقوبةخاصةبالتسجٌلفٌماٌخصالوثابقالمشارإلٌهافًالمادةمسددةبعدفٌما

ملؽاة.:163المادة  
(4)

 

تسجلمجاناالشهاداتالموثقةالتًٌتمإعدادهابعدالوفاةوالمثبتةلنقلالملكٌاتالعقارٌة.: 180المادة 
(5)

 

تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،المناقصاتوالصفقاتمنأجلالبناءواإلصبلحوالصٌانةوالتموٌناتوالتورٌداتالتًٌجبدفعثمنهافً: 185المادة 

الجزابرمنقبلالخزٌنةالعامة.

جعنهامطالباتتخصالمعتوهٌن.تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌل،العرٌضةوالحكموؼٌرهمامنالعقودالتًٌمكنأنتنت: 181المادة 

:189المادة   المواد تطبقعلىالهٌباتواألشخاصالمعنٌٌنبتطبٌق337و336و335و334)المقطعاألول(و302إنأحكام القانون، منهذا

التشرٌعاالجتماعًالمتخذلصالحاألشخاصالمسنٌن.

ٌقالمقطعأعبله،ٌكونمجاناوبدونمصارٌؾ.وإناإلجراءالمتعلقبالمنازعاتالمتولدةعنتطب

وتسلممجاناالوثابقالمتعلقةبهذااإلجراءوتعفىمنرسومالتسجٌل،شرٌطةالرجوعإلٌهصراحة.

منهذاالقانونفًمجالالتشرٌعالخاصبالمنحالعابلٌة.336و335و334و302تطبقأحكامالمواد: 181المادة 
(6)

تسجلمجاناالعقودالمتعلقةباالتفاقاتالجماعٌةوإجراءاتتسوٌةالنزاعاتالجماعٌةللعمل.: 181المادة 

التسلٌؾ: 187المادة  ومخالصات السفر وجوازات المزخرفة واإلطارات والشهادات واإلجازات التقٌٌدات و التعهدات التسجٌل، إجراءات من تعفى

والسكنوجمٌعالعقوداألخرىالتًتهمجنودالسبلحالبريوالبحريوالجوي.والتورٌدوسنداتالمراحلوالمإونة
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ٌعفىمنرسومالتسجٌلجمٌعالعقودوالشهاداتواألوراقاألخرىالتًتهمجمعٌاتومنظماتالطبلبوالشبابالمعترؾبمنفعتهاالعمومٌة.: 186المادة 

االنتفاعأوحقالتمتعباألموالالمنقولةوالعقارٌةسواءبٌناألحٌاءأمعنطرٌقالوفاة.والٌطبقهذاالتدبٌرعلىنقلالملكٌةأوحق

تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌلالشركاتأوصنادٌقالتؤمٌنالتعاونًالفبلحً.:188المادة 

ملؽاة.:183المادة 
(1)



مناألوراقالمتعل: 130المادة  وؼٌرها اإلشهاد الفبلحٌةإنالشهاداتوعقود عناألشؽال الحوادثالناجمة أو الوفاة فقطبعملٌاتالتؤمٌنفًحالة قة

 والصناعٌة،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل.

ملؽاة.: 135المادة 
(2)



تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌلالعقودالمتعلقةبعملٌاتالقروضالفبلحٌة.:131المادة 

وؼٌرهامناألوراقالخاصةبالهٌباتالعمومٌةللتقاعد،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل.إنالشهاداتوعقوداإلشهاد: 139المادة 

تعفىكذلكمنإجراءاتالتسجٌل،الشهاداتوعقوداإلشهادوؼٌرهامناألوراقالمتعلقةخاصةبتصفٌةودفعالمعاشاتالمدفوعةمنقبل: 131لمادة ا

لىمستخدمًاإلداراتالعمومٌةمنقبلالهٌباتالعمومٌةللتقاعد.للمرتباتالعمرٌةالمدفوعةإالدولةكتكملة

تعفىمنالتسجٌلشهاداتالحٌاة.: 131المادة 

تسجلمجانا،عندماٌتطلباإلجراءذلك،الشهاداتالمثبتةلعدمالدفعالكلًأوالجزبًوالخاصبشروطسٌرالحساباتالتًٌمكنأنتتم: 137المادة 

.بموجبصك

إنالعقودواألوراقوالمحرراتواإلجراءاتالخاصةبإعدادوإنجازمشارٌعتهٌبةبلدٌاتمنكوبة،تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌلفًحالة: 136المادة 

نزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة.

العقارٌةالتًتتمفًإطارالتوفٌرمنأجلالسكنمنقبلالصندوقواألوراقوالمحرراتمنكلنوعالمتعلقةبعملٌاتالبناءاتإنالعقود: 138المادة 

البناءات،تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌل.الوطنًللتوفٌرواالحتٌاطوكذلكالعقودالمثبتةلقروضخاصةبهذه

تعفىمنإجراءاتالتسجٌل:: 133المادة 

عالتًموضوعهاتحصٌلالضراببالمباشرةوالرسومالمماثلة؛العقودواألوراقالمتعلقةبالتنبٌهاتوالحجوزوالبٌو -1

تحقةللدولةجمٌععقودالمتابعةأوؼٌرهاسواءالمطالبةبهاأمالدفاععنهاوالتًموضوعهاهوتحصٌلالضراببالعمومٌةوجمٌعالمبالػاألخرىالمس -2

لمحلٌة؛بؤيصفةكانتومنأجلأيهدؾكانولوكاناألمرٌتعلقبالضراببا

مخالصاتالضراببوالرسوموالدٌونوالمداخٌلالمدفوعةإلىالدولةأوإلىالجماعاتالمحلٌة. -3

أوامرإبراءالذمةأوالتخفٌضواإلعفاءأولتخفٌؾالضراببوالمخالصاتالمتعلقةبهاوالكشوؾومستخرجاتالكشوؾ. -4

كذلكحساباتاإلٌراداتأوالتسٌٌراتالعمومٌة.الوصوالتالمسلمةإلىالجباةومحصلًالضراببالمختلفةو -5

التًتخص: 900المادة  منالعقود المخططاتوالمحاضروالشهاداتوالتبلٌؽاتواألحكاموالعقودوالمخالصاتوؼٌرها تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،

األضرارالمسببةللملكٌةالخاصةعلىإثرتنفٌذاألشؽالالعمومٌة.

ٌةلوالٌاتوالمإسساتالعمومٌةالتابعةللوالٌاتوالبلدٌاتوالمإسساتالعمومٌةاالستشفابٌةوالمكاتبالخٌرٌةومإسسةالحماٌةاالجتماعإنا:905المادة

 نطرٌقالهبةأواإلرث.علرجالالبحر،تعفىمنرسومنقلالملكٌةمجانافٌماٌخصاألموالالتًآلتإلٌها

سومالتسجٌلالتبرعاتالتًتقدمإلىهٌباتالتؤمٌناالجتماعً.تعفىمنجمٌعر:901المادة 

األشٌاءتعفىمنرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةومنرسومتسجٌلالهباتبٌناألحٌاء،الهباتوالوصاٌالؤلشٌاءالفنٌةوالمعالماألثرٌةأو:909المادة 

ات،المقدمةإلىالمإسساتالتًتتمتعبالشخصٌةالمدنٌة،ؼٌرالمإسساتالمشارإلٌهافًالمادةذاتالطابعالتارٌخًوالكتبوالمطبوعاتأوالمخطوط

أعبله،إذاكانتهذهالمإلفاتأواألشٌاءمخصصةألنتكونضمنمجموعةعمومٌة.301

ٌةذاتالنفعالعامؼٌرالمإسساتالمشارإلٌهافًالمادةتعفىأٌضامنرسومنقلالملكٌةالهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىالمإسساتالعموم: 901المادة 

الهباتوالوصاٌامخصصةبإرادةالواهبأوالموصً،وإلىالشركاتالخاصةأوؼٌرهامنالتجمعاتالمإسسةبصفةقانونٌة،مادامتهذهأعبله301

جٌشنا.الصرٌحة،إلىإقامةنصبتذكاريتخلٌدالحربالتحرٌرالوطنًأوتمجٌدال

منهذاالقانون،الهباتالتًالتتجاوزقٌمتهاملٌون236تعفىمنرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة،المنصوصعلٌهافًالمادةمكرر: 901المادة 

1.000.000دٌنارجزابري) منقبلأشخاصطبٌعٌٌنمقٌمٌنلصالحمإسساتمقٌمة المقدمة للبحثالعلمًأوجمعدج( مصرحومعتمدة ٌاتخٌرٌة

بمنفعتهاالعمومٌة.

 بهذه التصرٌح ٌنبؽً هذه تتم وعندما الجبابٌة، البحثالهباتلئلدارة بمراقبة المكلفة الوطنٌة للهٌبة كذلك ٌنبؽًالتصرٌح البحثالعلمً، الهباتلفابدة

العلمً.
(3)
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،عندماتكونالعقاراتالتًتمتمبادلتهاموجودةفًنفسضمنالشروطالمبٌنةأدناهتعفىمنحقوقالتسجٌلمبادلةالعقاراتالرٌفٌةالتًتتم:901المادة 

البلدٌةأوفًبلدٌاتمجاورة.

فًحالةماإذاكانتهذهالتطبقمجانٌةالتسجٌل،خارجهذهالحدودإالإذاكانأحدهذهالعقاراتالتًتمتمبادلتها،مجاورالعقارالمبادلٌنالذٌنٌتلقونه

العقاراتقداكتسبهاالمتعاقدونبموجبعقدمسجلمنذأكثرمنعامٌنأوتلقوهاعنطرٌقاإلرث.

دعفًمكتبفًجمٌعالحاالتٌتضمنعقدالمبادلةبٌانالسعةورقمالقسموالمكانالمذكوروالصنؾوالنوعومدخولمسحاألراضًلكلعقارمبادل،وٌو

راضًلؤلموالالمذكورة.التسجٌلمستخرجمندفترمسحاأل
(1)



نهتحلمحلهذهالبٌانات،فٌماٌخصالعقاراتالتًتوجدفًأقالٌمكانتموضوعمخططاتنظامٌةمعجداولبٌانٌةإوعندعدموجودمسحلؤلراضً،ف

البلدٌةالتًتوجدبهاالعقاراتوالمركزوالقسممطابقةتوجدنسخهااألصلٌةفًوثابقالمصلحةالطبوؼرافٌة،شهادةٌسلمهاربٌسهذهالمصلحةٌبٌنفٌها

والمكانالمذكوروالرقموالنوعوالسعة.

 .تطلبالشهادةمنالسلطةالبلدٌة،أمارقمالمخططفٌحلمحلهبٌانجدولاألرضوماٌجاورهافوفًاألقالٌمالتًالتوجدبهامخططات،

ٌصرحفٌهالمبادالنبؤنهماقداتفقانهابٌاعلىالمبادلةولمٌبقىلهماإالإبرامالعقد.وتسلمهذهالشهاداتبدونمصارٌؾبناءعلىطلب

إنالبٌاناتالمحصلعلٌهاهكذا،تذكرفًعقدالمبادلةوتسلمالشهادةإلىمفتشالتسجٌلفًنفسالوقتالذيٌقدمفٌهالعقدلئلجراء.

أعبله،تخضعللرسمالخاص305بادالتالعقارٌةالرٌفٌةالمحققةضمنالشروطالمنصوصعلٌهافًالمادةإنالمعدالتوفابضالقٌمةللم: 907المادة 

بنقلالملكٌةالعقارٌةلقاءعوض.

إنالعقودوالمقرراتوالسجبلتالمتعلقةباإلجراءاتفٌماٌخصاالنتخاباتتعفىمنالتسجٌل.:906المادة 

تالتسجٌل:ٌعفىمنإجراءا: 908المادة 

الشهاداتوالتبلٌؽاتواألحكاموالعقودوالمخالصاتوؼٌرهامنالعقودالتًتتملصالحمساعدةالطفولة.-

عندالترشٌدوحساباتالوصاٌاواألوراقوالمحاضروحساباتأشهرالرضاعةوالمعاشات.-

ةأواإلهمال.العرابضالخاصةبحماٌةاألطفالالمعرضٌنللمعاملةالسٌب-

لحشركةٌعفىمنجمٌعرسومالتسجٌل،نقلمحافظالنقودوالعقودواالحتٌاطاتالمنقولةأوالعقارٌةالخاصةبهذهالعقود،عندماتتملصا:   309المادة

أوعدةشركاتعمومٌةللتؤمٌنمعموافقةالمدٌرالعامللضرابب.
(2)



ضمنأموالتملكهاهٌبةتقومبؤعمالذاتمنفعةعمومٌةوالذيٌتمتحتأيشكلكانوللصالحالعامأوإدارةحسنةلفابدةإننقلالكلأوالبع:950المادة 

 مإسسةمعترؾبمنفعتهاالعمومٌة،الٌترتبعلٌهأداءأيرسمللتسجٌل.

مخصصةلنفسالهدؾ،والثانًأنٌتمنقلهامنأجلالصالحالعامأومنوإناالستفادةمنالتدبٌرالسابقمرهونبشرطٌن،األولأنتبقىاألموالالمعنٌة

ستثناءأجلإدارةحسنة،وٌثبتتحققهذٌنالشرطٌنبموجبقرارمنالوزٌرالمكلؾبالمالٌةالذيٌرخصبنقلاألموالوذلكفًحدوداختصاصاتهبا

األموالالتًٌتمنقلهابموجبقوانٌنأومراسٌم.

تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،الدبلوماتوالشهاداتالمسجلةلدىاإلداراتمنقبلاألطباءوجراحًاألسنانوالصٌادلةوالبٌطرٌٌنوعمال: 955المادة 

السلكالطبً.

قةبعملٌاتنزعالملكٌةمنتعفىمنإجراءاتالتسجٌلالمخططاتوالمحاضروالشهاداتوالتبلٌؽاتوالعقودوؼٌرهامنالوثابقالتًلهاعبل: 951المادة 

ندماٌكونهناكإجراءأجلالمنفعةالعمومٌة،وذلكباستثناءالقراراتالقضابٌةوعقودالبٌعوالعقودالمحددةللتعوٌضوالمخالصاتالتًٌتمتسجٌلهامجاناع

للتسجٌل.

المادة: 959المادة  لمخططتنظٌمعلىجمٌعالوثابقأوالعقودالأعبله،312تطبقأحكام تتمتنفٌذا متعلقةباكتسابأراضًولوكانتمسورةأومبنٌة،

قانونًموافقعلٌه،منأجلشقأوتعدٌلأوتوسٌعطرقأومساحاتعمومٌةأوطرقبلدٌةأوطرقرٌفٌةمعروفة.

خصتحدٌدأصحابالحقفًالتعوٌضاتالخاصةبنزعتعفىمنجمٌعرسومالتسجٌل،العقودواألوراقوالمحرراتمنكلنوعالتًت:951المادة 

الملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة.

العقودالمحررةتنفٌذاللقوانٌنالمتعلقةباإلفبلسوالتسوٌةالقضابٌةوالتالًتعدادها:التصرٌحاتبوقؾالدفع،،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل: 951المادة 

عبلناتوشهاداتالنشرالمتعلقةبالتصرٌحباإلفبلسأودعوةالدابنٌن،عقودإٌداعالجرودوالمعامبلتوؼٌرهامنالعقود،الموازنات،إٌداعالموازنات،اإل

األوامر إلىقاضًالتفلٌسة، العرابضالمقدمة المنتجات، عقود المفترضة، الدٌون عقود الجمعٌاتوالمبلحظاتومداوالتالدابنٌن، والقراراتمحاضر

عنهذاالقاضً،تقارٌروحساباتوكبلءالتفلٌسة،جداولالتوزٌع،محاضرالتدقٌقوتؤكٌدالدٌون،الصلحأوتؤجٌلمٌعادالوفاء.الصادرة

ؼٌرأنمختلؾهذهالعقودتبقىخاضعةإلجراءاتالفهرسة.

ملؽاة. :957المادة 
(3)



ملؽاة. :956المادة 
(3)
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ملؽاة. :958المادة 
(1)



ٌعفىمنرسمالتسجٌلإٌداعالنسخةالثانٌةمنالسجلالذيٌمسكهمحافظوالرهنالعقاريلدىكتابةضبطالمحكمة.: 953المادة 

امإنعقوداألشهادوالرضاومداوالتالمجلسالعابلًوالتبلٌػعنداالقتضاءوالشهاداتالمثبتةللزواجوعقوداإلجراءاتواألوامرواألحك: 910المادة 

 تالتًتهدؾإلىتسهٌلزواجالمعوزٌن،تعفىمنالتسجٌل.والقرارا

بلععلىشهادةعدموٌستفٌدمنتدابٌرهذهالمادة،األشخاصالذٌنٌثبتونفقرهمبشهادةٌسلمهالهمربٌسالمجلسالشعبًالبلديأومحافظالشرطةبعداإلط

فرضالضرٌبةالتًٌعدهاقابضالضراببالمختلفةلبلدٌتهم.

تعفىمنكلأنواعالرسوم،إعبلناتأولٌاءالقصرالمعترؾبفقرهم.:915المادة 

فًهذهالمجالسفًحالةف ووٌطبقنفساإلعفاءعلىالعقودالبلزمةالستدعاءوتؤسٌسالمجالسالعابلٌةوالتصدٌقعلىالمداوالتالمتخذة قرالقصر.

ءمحاضرالمداولةوالقراراتالتًتمنحأوترفضالتصدٌقوالتًتمتسجٌلهامجانا.تعفىهذهالعقودمنإجراءاتالتسجٌلباستثنا

وإناألشخاصالذٌنٌطلبالحجرعلٌهموالمحجورٌنٌماثلونالقصرفًنفسالحاالت.

بعمالومستخدمًالمناجم.منهذاالقانونوالمتعلقةبالشركاتالتعاونٌة،علىشركاتاإلسعاؾالخاصة341تطبقالمادة:911المادة 

ٌعفىمنإجراءاتالتسجٌل،التكلٌؾبالحضورووثابقاإلجراءاتواألحكامالصادرةفًقضاٌاالصٌدالبحريالساحلً.: 919المادة 

لطلباتالمعاشاتمنقبلرجالالمطا:911المادة  تدعٌما مناألوراقالتًتقدم المدنٌةوؼٌرها الحالة تعفىمنرسومإنعقود فاأوذويحقوقهم،

التسجٌل.

وتطبقنفسالتدابٌرعلىالبحارة.

تعفىمنإجراءاتالتسجٌلجمٌعالعقودوالمحاضر)ؼٌرعقودومحاضرأعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبط(واألحكامالخاصةبالشرطة:911المادة 

العامة.

تسجٌل،عقودأعوانالتنفٌذلكتاباتالضبطفًالقضاٌاالجنابٌةووثابقاإلجراءاتأمامالمحاكمالجنابٌة،باستثناءتعفىكذلكمنإجراءاتال:917المادة 

العقودالخاضعةللتسجٌلعلىالحسابعلىإثروجودطرؾمدنً.

تعفىمنالتسجٌلأحكامالمحاكمالجنابٌةبؽٌابالطرؾالمدنً.:916المادة 

إنعقودأداءالٌمٌنمنقبلأعوانالدولة،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل.:918المادة 

:913المادة  فًالمادة المنصوصعلٌها علىالمخططاتوالمحاضروالشهادات312تطبقاألحكام العمومٌة، بنزعالملكٌةمنأجلالمنفعة المتعلقة

ةبإنشاءاالتفاقاتالمنصوصعلٌهافًالتشرٌعالجاريبهالعملفٌماٌخصالكهرباءوالوقودواألحكاموالعقودوالمخالصاتوؼٌرهامنالوثابقالمتعلق

السابلوالؽازي.

إنالشهاداتالبلزمةالتسلٌممنأجلتحصٌلبعضالدٌونالتجارٌةوالدٌونالصؽٌرةحسبإجراءاألمربالدفع،تعفىمنالتسجٌل.: 990المادة 

منالتسجٌل،النسختانمنعقدالشركة،المترجم،عنداالقتضاء،إلىاللؽةالوطنٌةومصادقعلٌهماطبقاألصل،منقبلالسلطةاألجنبٌةتعفى:995المادة

مقامةالمختصةوالتًٌجبإٌداعهمالدىكتابةضبطالمحكمةمنأجلالتسجٌلفًالسجلالتجاري،منطرؾالشخصالذيٌتولىإدارةفرعأووكالة

 بالجزابرمنقبلكلشركةأجنبٌة.

تعفىمنالتسجٌلإجراءاتإعادةاالعتبارالمنصوصعلٌهافًقضاٌااإلفبلسوالتسوٌةالقضابٌة.: 991المادة 

عوٌضات،تسجلمجانا،عندماإنالعقودواألوراقوالمحرراتمنجمٌعاألنواعالمتعلقةبتسخٌرأموالأوخدماتوالخاصةبتسوٌةمختلؾالت:999المادة 

ٌكونهناكإجراءللتسجٌل.

إناألوراقالمتعلقةبتطبٌقتشرٌعالتؤمٌناتاالجتماعٌة،تسلممجاناوتعفىمنرسومالتسجٌلشرٌطةاالستنادإلٌهاصراحة.:991المادة 

توالنسخوالصورأوالصورالرسمٌةالتًٌتمتسلٌمهاوبصفةعامة،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،األحكامأوالقراراتوكذلكالمستخرجا:991المادة 

جمٌععقوداإلجراءاتالتًٌترتبعنهاتطبٌقالتشرٌعفٌماٌخصالتنظٌمونظامالضماناالجتماعً.

تعفىمنرسومالتسجٌل.إنجمٌعالعقودالمتعلقةباكتسابعقاراتوبالقروضالمرخصبهاإلىصنادٌقالتؤمٌناالجتماعً،: 997المادة 

إناإلجراءالمتعلقبالمنازعاتفًقضاٌاالمراقبةوقواعدالمنازعاتوالمخالفاتلنظامالضماناالجتماعًوحوادثالعمل،مجانًوبدون: 996المادة 

مصارٌؾ.

ملؽاة.:998المادة 
(2)



التعاونٌةالفبلحٌةالمنحلةالتًتوجهلزوماإلىخدماتذاتنفععامزراعًأوإنأٌلولةالفابضمناألموالالصافٌةمنرأسمالالشركات: 993المادة 

إلىتعاونٌاتفبلحٌةأخرى،الٌترتبعنهاأيتحصٌلرسملصالحالخزٌنة.
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:910المادة  فًإطاراألمررقم المحدثة المإرخفً92-76إنالتعاونٌاتالعقارٌة 29، أكتوبر23الموافق1396شوالعام والمتعلق1976سنة

تمنأجله.بتنظٌمالتعاونٌةالعقارٌة،تعفىمنجمٌعالحقوقوالرسومالخاصةبالتسجٌلبالنسبةلجمٌعالعقودالتًستعدهاطبقاللموضوعالتًأنش

تمنمساعدةمالٌةأوعٌنٌةإمامنقبلوتطبقنفساإلعفاءاتعلىمساكنالبناءالذاتًالمنجزةفًإطاربرنامجعمومًللسكنالرٌفًوالتًاستفاد

 الدولةوإمامنقبلالجماعاتالمحلٌة.

تعفىمنرسومالتسجٌلجمٌعالعقودوالشهاداتوؼٌرهامناألوراقالتًتهمالشركاتالتعاونٌة.: 915المادة

لمنقولةوالعقارٌةإمابٌناألحٌاءوإماعنطرٌقالوفاة.والٌطبقهذاالتدبٌرعلىنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعأوحقالتمتعباألموالا

ملؽاة.: 911المادة 
(1)



منهذاالقانون.225إنالعقودالمثبتةلحلولاتفاقٌة،تعفىمنالرسمالمإسسبموجبالمادة:919المادة 

أوتلقًالكفالة،للمتعلقٌنبنظامالوصاٌاتالشرعٌةوالؽٌاب.تسجلمجاناوثابقاإلجراءاتالخاصةبتسجٌلالرهنالعقاري-1: 911المادة 

دج.10.000إنالجردالذيٌجبأنٌقومبهالموثقفًموضوعالوصاٌةالشرعٌةٌعفىمنرسومالتسجٌل،عندماٌقلمبلػموجوداتالتركةعن-2

(.ٌسجلمجاناضبطحساباتالوصاٌة)الحساباتالسنوٌةونهاٌةالتسٌٌر -3

تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌل،العقودواألوراقوالمحرراتمنجمٌعاألنواع،المبرمةأوالمحررةفًإطارسٌرالجمعٌاتالعابلٌة.: 911المادة 

د.ؼٌرأنه،فٌماٌخصالرسومٌسجلمجانانفلالملكٌةبٌنالمبلكٌنالمشاركٌنفًعملٌاتتجدٌدالعمران،والهٌبةالعمومٌةالمكلفةبالتجدٌ:917المادة 

رتهاإالفًحدودمبلػالخاصةبهذهاألموالالمقدمةللمبلكٌنالقدماءمقابلدٌنهمعلىهٌبةعمومٌةمكلفةبالتجدٌد،فإناالستفادةمناإلعفاءالٌمكنإثا

الدٌنعلىهذهالهٌبة.

بةأوبالحصةمنطرؾواحدبناءعلىطلبالمستفٌدمنالوعد،ٌلزمهذااألخٌربدفعإذاتمبٌععقاركانمحلوعدبالبٌعبالتجزمكرر:  917المادة 

ابلالٌترتبالرسمعلىالقٌمةالمضافةعلىمبلػالمبٌعاتوكذلكعلىثمنتنازلالمستفٌدمنوعدالبٌعالممنوحلمشترٌنلكلجزءأوحصة.وبالمق

للتسجٌل.علىهذهالتنازالتاألخٌرةتحصٌلأيرسم
(2)



والمنجمٌة:  916المادة  والفندقٌة الزراعٌة بالرهون المتعلقة والموافقة والقبول والتخلً باالستبلم واإلشعارات الرسابل التسجٌل، إجراءات من تعفى

تسجٌلالقرضوالشهاداتالسلبٌةأووالصناعٌةوالسٌماالرهونالخاصةبالدٌوانالجزابريالمهنًللحبوب،وبالسجلالذيقٌدتفٌههذهالرهونونسخة

الخاصةبالشطبالذيٌهمهذهالرهون.

تعفىمنجمٌعحقوقورسومالتسجٌلواإلشهارالعقاري،كلالشهاداتواألوراقوالوثابقالتًتمإعدادهابموجبالقانونرقممكرر: 916المادة 

،التًكان2002منقانونالمالٌةلسنة209والمادة2001منقانونالمالٌةلسنة41ألحكامالمادة،أوتطبٌقا1981فبراٌر7،المإرخفً01،-81

موضوعهاالتنازلعنالمحبلتذاتاالستعمالالسكنًالتابعةللدولةوالجماعاتالمحلٌةودواوٌنالترقٌةوالتسٌٌرالعقاري.
(3)



ملؽاة.:9مكرر 916المادة 
(4)



مكررمنقانونالضراببالمباشرةوالرسومالمماثلة:138تعفىمنحقوقالتسجٌلفًإطارتطبٌقالنظامالمذكورفًالمادة:1كررم 916المادة 

العقودالتًتثبتنقلاألمبلكبٌنالشركاتاألعضاء؛-

العقودالتًتثبتتحوٌلالشركاتقصدإدماجهافًالتجمعات.-
(5)



ىمنجمٌعحقوقالتسجٌل،العقودالمتضمنةتؤسٌسالشركاتالتًٌنشبهاالشبابذووالمشارٌعالمإهلونلبلستفادةمنإعانةتعف: 1مكرر 916المادة 

"."الصندوقالوطنًلدعمتشؽٌلالشباب"أو"الصندوقالوطنًلدعمالقرضالمصؽر"أو"الصندوقالوطنًللتؤمٌنعلىالبطالة
(6)



 ً عشرالباب الثان  

 أحكام مختلفة

ءإنالحالةالتًنصعلٌهابموجبأحكامهذاالقانونبؤنالعقدٌجبأنٌسجلمجانا،فانهٌمكنإلؽاءهذااإلجراءبموجبمرسومٌتخذبنا: 918المادة 

علىتقرٌروزٌرالمالٌة.

وذلكضمنشروطمحددةحسبنفساإلجراء.ساب،وإنالدفعنقدالرسومالطابعوالتسجٌل،ٌمكنأنٌحلمحلهالتسجٌلعلىالح

إنأحكامهذاالقانونالمطبقةعلىنقلملكٌةلقاءعوضأومحلتجاريأوزبابنتطبقعلىجمٌعاتفاقٌاتلقاءعوضوالتًمنشؤنهاأن:  349لمادة ا

هذهاالتفاقٌةالمبرمةمعهذاالشخصأوذوىحقوقهمصحوبةتسمحلشخصبممارسةمهنةأووظٌفةأوعمل،كانٌشؽلهشخصسابق،حتىولوكانت

علىالوارثبفعلاالتفاقٌةتحتأيتسمٌةكانت،وكذلكعلىجمٌع المبالػالتًٌفرضدفعها علىجمٌع وتستحقالرسوم األعباءبتنازلعنالزبابن.

المترتبةعلٌهبنفسالصفة.
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ٌلةاألمدفًالمٌادٌن،حٌثتطبٌقهامنصوصعلٌهبموجبالقانون،الٌخضعإالللرسومالمعدةلئلٌجاراتذاتإنالعقدالمنشاإلجارةطو: 910المادة 

.الكراءلمدةمحدودة

قاراتمنالمإجروإماحقالمستؤجر،تخضعلؤلحكامالمتعلقةبنقلملكٌةالعجارالطوٌلاألمد،إماحقٌاإلٌتعلقبإنمختلؾنقلالملكٌاتالتًموضوعها

هذاالقانون.

أ: 915المادة  المحبلتالتجارٌة أو المنقولة، الحقوق أو العقارٌة األموال المتضمنة العرفٌة، العقود تسجٌل بإجراء القٌام من التسجٌل مفتشو وٌمنع

 التجارٌة، اإلٌجارات أو الشركات، الحصصفً أو األسهم عن التنازل أو ٌكونها عنصر كل أو المإسساتالصناعٌة أو التجارٌة المحبلت إدارة أو

الصناعٌة،أوالعقودالتؤسٌسٌةأوالتعدٌلٌةللشركات.

تالمالٌة.ؼٌرأنه،ٌمكنالقٌامبإجراءاتالتسجٌلفٌماٌتعلقبالعقودالعرفٌةالخاصةبالرهونالحٌادٌةللمحلالتجاريلصالحالبنوكوالمإسسا
(1)



 الباب الثالث عشر

 الخاصة المترتبة على نقل الملكٌة لقاء عوضالرسوم  

ملؽاة.: 911المادة 
(2)



ملؽاة.: 919المادة 
(3)

 (1)الباب الثالث عشر مكرر

 رسم اإلشهار العقاري

 القسم األول

 اإلجراءات الخاضعة للرسم 

ماإلشهارالعقاري،علىماٌؤتً:اإلشهارفًالمحافظاتالعقارٌة،رسمٌدعىرسٌقبضبمناسبةالقٌامبإجراء:5-919المادة 

وؼٌرهامنالوثابقالخاضعةلئلشهارالعقاريبموجبالتشرٌعبحقملكٌةعقارٌةأاوتصرٌحأاوتكوٌنأالعقودوالقراراتالقضابٌةالمتضمنةنقبل-(1

،أدنا؛6-353و5-353المعمولبه،باستثناء،ماأشٌرإلٌهفًالمادتٌن

،أدناه؛6-353و5-353واالتفاقٌةأوحقوقالتخصٌصالرهنً،باستثناءماأشٌرإلٌهفًالمادتٌنونالقانونٌةأقٌدالره-(2

،أدناه.6-353و5-353والجزبً،باستثناءالكتاباتالمشارإلٌهافًالمادتٌناالستبدالوالتخفٌضوالشطبالكلًأعقود-(3
(5)



أعبله،كاآلتً:1-353المنصوصعلٌهفًالمادةٌطبقالرسم: 1-919المادة 

والعقاراتالمصرحبهافًالوثٌقةالتًتشهربالنسبةللعقودحتىولوكانتمثقلةبشرطموقؾ،واألحكامالقضابٌة،تحسبعلىقٌمةالعقارأ%1(1

نٌذكرفٌهاتحتكذاعقودالوعدبالبٌعالتًٌجبأووؼٌرمشاعةمشاعةأوتؤسٌسالحقوقالعٌنٌةالعقارٌةوالمعاٌنةبٌناألحٌاء،نقلأالمتضمنةأ

طابلةالرفض،سعرالبٌعالمتفقعلٌهواألجلالمحددمنقبلاألطراؾإلتمامهذاالبٌع؛

 والقسماتراتالقضابٌةالتصرٌحٌةرهابالنسبةللعقودوالقراهاشإوالعقاراتالمصرحبهافًالوثٌقةالمتعٌن%،تحسبعلىقٌمةالعقارأ0,50(2

؛لمزارعةالتًلمتبلػحدهاوا،أالكراءجورصاالتوالتنازالتعنأوواإلٌجاراتوال

ثابتقدره3 رسم أالؾدٌنار)( أ(دج6.000ستة الرهونالقانونٌة لقٌد بالنسبة أ، وكذاواالتفاقٌة وحقالتخصٌصالرهنًوتجدٌدها االستبدالوعقود

؛التخفٌضوالشطبالكلًأوالجزبً

التصرٌحاتأ(دج2.000دٌنار)األف (رسمثابتقدره4 والتصدٌقواالختٌاربالمزاٌدةالحقٌقٌةأ،بالنسبةلشهاداتنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةوكذا

شهاداترخصالتجزبةوبقتملٌكهامعوعدبالتخصٌصووالتملكبمزادطارئبعدرسوسابقوبالمزاٌداتوعقودالتقسٌمالمثبتةلتخصٌصممتلكاتس

18المإرخفً،25-90منالقانونرقم 39الحٌازةالمعدةطبقاألحكامالمادةوالجداولالوصفٌةللتقسٌموأنظمةالملكٌةالمشتركةوشهاداتالتقسٌم

المتضمنالتوجٌهالعقاري؛و،1990نوفمبر

بالنسبةلئلجراءاألولفًالسجلالعقاريوالمتعلقبالعقاراتالممسوحةوالتًتشكلترقٌمامإقتاأوترقٌمانهابٌا، دةأدناهرسومثابتةكماهًمحد(5

والمتضمنتؤسٌس 2007 فبراٌرسنة 27المإرخفً02-07لفابدةذويالحقوقوكذاسنداتالملكٌةالمعدةتطبٌقاللقانونرقموهذاعندماٌتمذلك

إجراءمعاٌنةحقالملكٌةالعقارٌةوتسلٌمسنداتالملكٌةعنطرٌقتحقٌقعقاري:
(6)





                                                 

 . 1996منق.ملسنة 57ومعدلةبموجبالمادة 1992منق.ملسنة 63:معادإحداثهابموجبالمادة 351المادة (1)
 . 1994منق.ملسنة 55،وملؽاةبموجبالمادة 1992منق.ملسنة641986منق.ملسنة63و 1981منق.ملسنة69:معدلةبموجبالمواد 352المادة (2)
 .2000منق.ملسنة 27منهذاالقانونوملؽاةبموجبالمادة 352:هذهاألحكامتصبحباطلةبموجبإلؽاءالمادة 353المادة (3)
 .2018منق.ملسنة25و2004منق.م.لسنة 10ومعدلبموجبالمادتٌن1980منق.م.لسنة55وجبالمادة(محدثبم16-353إلى1-353البابالثالثعشرمكرر:)الموادمن (4)
 .2018منق.ملسنة25و2004منق.م.لسنة 10معدلةبموجبالمادتٌن:1-353المادة (5)
من23و2008منق.م.لسنة15و2004منق.ملسنة10و1999منق.م.لسنة30و1998منق.م.لسنة24و1997م.لسنةمنق.38و1990منق.م.لسنة8:معدلةبموجبالمواد2-353المادة(6)

 .2015ق.م.لسنة
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حصص مبنٌة تابعة لعقار مشترك الملكٌة: -أ

 الرسم المطبق المساحة  

 م100أقلمن
2



 م 100من
2
م 200إلى

2


 ²م 200أكثرمن 

دج3.000

دج4.500

 دج6.000

 أراضً غٌر مبنٌة أو مبنٌة: -ب

 

 

 

 

 

 أراضً فالحٌة: -ج

 

 

 

 

 

 

عدمباشرةلفابدةرسومثابتةكماهًمحددةأدناهبالنسبةلئلجراءاألولفًالسجلالعقاريالمتعلقبالعقاراتالممسوحةالتًتشكلالترقٌمالنهابًالم(6

 .صاحبعقدالملكٌة،الموجودسابقا،والمشهرقانونا

محددةكملٌؤتً:

 قطع مبنٌة تابعة لعقار مشترك الملكٌة: ( أ

 

 

 

 

 

 أراضً غٌر مبنٌة أو مبنٌة: (ب

 

 

 

 

 

 

 ( أراضً فالحٌة:ج

 الرسم المطبق  المسـاحة

هكتارات 5أقلمن-

هكتارات 10هكتاراتإلى 5من-

 هكتارات10أكثرمن-

دج750

دج1.500

 دج2.250

فترةالترقٌمالعقاريخبللالمعنٌٌن،لتسلٌمشهادةالترقٌمالعقاريالمإقتالمطلوبةبناءعلىطلبدج(1.500ألؾوخمسمابةدٌنار) (رسمثابتقدره7

.المإقت،إثراإلجراءاألولفًالسجلالعقاري
)*(

 

                                                 

من23و2008منق.م.لسنة15و2004منق.ملسنة10و1999منق.م.لسنة30و1998منق.م.لسنة24و1997منق.م.لسنة38و1990منق.م.لسنة8:معدلةبموجبالمواد2-353المادة)*(
.2018منق.ملسنة25و2015ق.م.لسنة

 
 المساحة

 الرسم المطبق

 أراضً مبنٌة أراضً غٌر مبنٌة

 م 1.000أقلمن
2



 م 1.000من
2

م 3.000إلى
2

 

 م3.000أكثرمن
2

 

دج3.000
دج4.500
 دج6.000

دج6.000
دج9.000
 دج12.000

 الرسم المطبق المساحة

هكتارات 5أقلمن

هكتارات 10هكتاراتإلى 5من

 هكتارات10أكثرمن

دج3.000

 دج6.000

 دج9.000

 الرسم المطبق المساحة

م100أقلمن-
2



م100من-
2
م200إلى

2


م200أكثرمن-
2

 

دج750

دج1.500

 دج2.250

 الرسم المطبق المسـاحة

 أراضً مبنٌة أراضً غٌر مبنٌة

م1.000نأقلم-
2



م1.000من-
2
م3.000إلى

2


م3.000أكثرمن-
2

 

دج750

دج1.500

 دج2.250

.دج1.500

دج2.250

 دج3.000
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ولواحقهالمحتملة،والتًالٌترتبعلٌهارسمنسبًبمبلػأعلى.الٌحصلسوىرسمنسبًواحدعلىالعقدالربٌسً:9-919المادة 

.دج(2.000ألفًدٌنار) ،بالنسبةلئلجراءاتالتًالٌنتجعنهارسمنسبًمبلؽهدج(2.000دٌنار)امنألفوالٌمكنتحصٌلمبلػأقل

 قدره النسبًرسما منالرسم المعفاة للرسمدج(2.000دٌنار)األفتتحملالعقود الخاضع للعقد بالنسبة كاناإلشهارؼٌرمطلوبفًنفسالوقت، إذا ،

وفًهذهالحالة،ٌحصل.ةالنسبً،إالإذاتضمنتهذهالعقودزٌادةفًاألسعارأوالقٌمأوالمبالػأوالدٌونالمعبرعنهاأوالمذكورةأوالمقدرةأوالمضمون

الرسمالنسبًعلىمبلػهذهالزٌادةفقط.

أو أوموافقةأوتصدٌقا أوتؤكٌدا ببلقٌدأوشرطا أوتصحٌحاألخطاءمادٌةأوقبوالأوتخلٌا أوإلؽاءٌخضعالعقدالمتضمنتكملةأوتفسٌرا تصحٌحا

.دج(2.000دٌنار)األفلشروطموقفةأوتحقٌقوعدبالبٌع،إنلمٌكنٌحتويعلىإجراءٌخضعلرسمثابتقدره
(1)



اآلجال:1-919ة الماد فً ٌودعوا لم الذٌن المحررون فًالمحددةٌدفع المذكور الرسم لدفع والخاضعة بمساعدتهم أو طرفهم من المحررة العقود ،

دج(،بؽضالنظرعنالمسإولٌةالتًٌتعرضونلهاعلىالصعٌدالقانونً.1.000أعبله،شخصٌا،ؼرامةٌحددمبلؽهابؤلؾدٌنار)2- 353المادة

تحددآجالإتماماإلجراءكماٌؤتً:

(أشهر،إذاكانأحدالمعنٌٌن05(أشهرابتداءمنتارٌختحرٌرالعقد،ٌمددهذااألجلإلىخمسة)03بعدالوفاة،ثبلثة)الملكٌة(بالنسبةلشهاداتنقل1

مقٌمافًالخارج؛

(أشهرمنالوفاة؛06،بعدستة)العقدإعدادهمحررٌة،إذاطلبمنٌمكنأنتقومالمسإولٌةالمدنٌةللمالكٌنالجددللحقوقالعٌن

(أشهرمنالٌومالذيأصبحتفٌهنهابٌة؛03(بالنسبةلؤلحكامالقضابٌة،ثبلثة)2

.تحرٌرها(أشهرمنتارٌخ03(بالنسبةللعقوداألخرىوالوثابق،ثبلثة)3

إلىخمسةعشر)فًحالةوجوبالقٌامباإلشهارفًمحافظتٌن أعبله، المذكورة تمدداآلجال، كاملة،بالنسبةلكلمحافظة15عقارٌتٌنأوأكثر، (ٌوما

األولى.عقارٌةفضبلعن
(2)



 القسم الثانً

 اإلعفاءات

تعفىمنرسماإلشهارالعقاري::1-919المادة  

إجراءاتاإلشهارو1 جمٌع علىعاتقالدولالقٌد( تحتالتًتقعمصارٌفها اإلداريوالموضوعة ذاتالطابع والمإسساتالعمومٌة والبلدٌة والوالٌة ة

وصاٌتها؛

ؾ؛اوقالمحررةواإلجراءاتالمنجزةتطبٌقاللتشرٌعالمتعلقبؤموالاأل(العقود2

ٌة؛المحررةواإلجراءاتالمنجزةفًإطارالتشرٌعالمتعلقبنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعموم(العقود3

واالستبدالوالتخفٌضوالشطبالخاصةباالمتٌازاتالقانونٌة؛التسجٌل(إجراءات4

(كلاإلجراءاتالمطلوبةمنطرؾملتمسالمساعدةالقضابٌة؛5
(3)



والمتعلقبالنقد،2003أوت 26،المإرخفً11–03ؤلمررقمالخاضعةل(العقودالمتعلقةباقتناءالعقاراتالمنجزةمنقبلالبنوكوالمإسساتالمالٌة6

،فًإطاراإلٌجارالعقاري،أوأيقرضعقاريموجهلتموٌلاالستثماراتالمنجزةمنقبلالمتعاملٌناالقتصادٌٌن،لبلستعمالالمعدلوالمتمموالقرض

التجاريأوالصناعًأوالفبلحًأولممارسةمهنةحرة؛

اتالتعاضدٌة؛العقودوالوثابقالمبرمةمنالجمعٌ(7

إشهارالعقودالمتعلقةبتؤسٌساالرتفاق،المقررفًالقانونالساريالمفعولعلىالكهرباءوالؽاز؛(8

إلنجازبرامجالسكنالمستفٌدةمندعمالدولة؛المتضمنةاقتناءالمرقٌنالعقارٌٌنالعمومٌٌنأوالخواصألراضًموجهة(العقود9

دعممنعمحبلتذاتاستعمالسكنًجدٌدةأنجزهاالمرقونالعقارٌونالعمومٌونأوالخواصفًإطاربرامجالسكنالمستفٌدةالعقودالمتضمنةبٌ(10

الدولة؛

عقودالحلولاالتفاقًفًحقوقالرهنلفابدةالبنوكوالمإسساتالمالٌةفًإطارعملٌاتإعادةالتموٌلالرهنً.(11
(4)



أعبله: 2- 353كذلكمنالرسمالمنصوصعلٌهفًالمادةتعفى: 6 -  353المادة

للقروضالممنوحةللفبلحٌنالمنتجٌن،1 البنوكوالمإسساتالمالٌة،ضمانا لفابدة لتموٌلنشاطاتهم(القٌودوالتشطٌباتالخاصةبالرهونالقانونٌةالمعدة

الفبلحٌة؛

الممنوحةللخواصفرادىأومنظمٌنبناءالمساكنلفابدةالبنوكوالمإسساتالمالٌة،ضمانالقروضالمعدة(القٌودوالتشطٌباتالخاصةبالرهونالقانونٌة2

                                                 

 .2018ق.ملسنةمن25و2004منق.م.لسنة 10و1997منق.م.لسنة39:معدلةبموجبالمواد3-353المادة(1)
 .2004منق.م.لسنة10:معدلةبموجبالمادة4-353المادة(2)
 .2004منق.م.لسنة10:معدلةبموجبالمادة5-353المادة(3)
 .2018منق.ملسنة25و2005منقملسنة22و2004منق.م.لسنة10:معدلةبموجبالمواد5–353المادة(4)
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؛اتالبناءهالتنازلعنالعقارعلىحاله،دونإنجازهذإعادةضمنتعاونٌاتعقارٌة.ؼٌرأنالرسمٌحصلتلقابٌافًحالة

العمومٌةالمختصةإلىالمدخرٌنوالمبنٌةفًإطاراالدخارالسكنً؛الهٌباتالعقودالمتضمنةبٌعالمساكنمنقبل(3

عقودالمبادالتالمتعلقةباألراضًالفبلحٌةأوذاتالوجهةالفبلحٌة؛(4

التنازلبٌنالشركاءفًالشٌوعالمتضمنةاألراضًالفبلحٌةأوذاتالوجهةالفبلحٌة؛عقود(5

تًحررتهاالمإسساتوالهٌباتالعمومٌةعلىأساسالتسوٌةفًإطارتطهٌرالممتلكاتالعقارٌة؛العقودالمتعلقةبنقلالملكٌة،ال(6

لتسوٌةالعملٌاتالمعدلوالمتمم،،والمتضمنالتوجٌهالعقاري،1990نوفمبر18المإرخفً،25-90منالقانونرقم 86العقودالمعدة،تطبٌقاللمادة(7

والمتضمنتكوٌناحتٌاطٌاتعقارٌةلفابدةالبلدٌات؛1974فٌفري20المإرخفً26-74مررقمالمبادربهافًإطاراأل

الذي،2003ؼشتسنة 7فًالمإرخ269-03عملٌاتالتنازلعناألمبلكالعقارٌةذاتاالستعمالالسكنًالمنجزةفًإطارالمرسومالتنفٌذيرقم(8

؛2004مبلكالعقارٌةالتابعةللدولةولدواوٌنالترقٌةوالتسٌٌرالعقاريالموضوعةحٌزاالستؽبللقبلأولٌناٌرسنةٌحددشروطوكٌفٌاتالتنازلعناأل

حلةلفابدةالعمالوكذاتلكالمنجزةفًإطارنعملٌاتالتنازلعنأصولالمإسساتالعمومٌةوالمإسساتالعمومٌةذاتالطابعالصناعًوالتجاريالم(9

الخوصصة؛عملٌات
(1)



والمتضمنتؤسٌس،2007فبراٌرسنة27المإرخفً،07-02(عقودالملكٌةالمبرمة،فًحالةعملٌةجماعٌةللتحقٌقالعقاريفًإطارالقانونرقم10

إجراءمعاٌنةحقالملكٌةالعقارٌةوتسلٌمسنداتالملكٌةعنطرٌقتحقٌقعقاري؛

السجلالعقاريوالمتعلقبالمحبلتذاتاالستعمالالسكنًالممسوحةوالتابعةلدواوٌنالترقٌةوالتسٌٌرالعقاريوالقابلةاإلجراءاألولالذيٌتمفً(11

الذيٌحددشروطوكٌفٌاتالتنازلعناألمبلكالعقارٌةالتابعةللدولة،2003ؼشتسنة7المإرخفً،269-03للتنازلفًإطارالمرسومالتنفٌذيرقم

.2004اوٌنالترقٌةوالتسٌٌرالعقاريالموضوعةقٌداالستؽبللقبلأولٌناٌرسنةولدو
(2)



 القسم الثالث

 تصفٌة الرسم ودفعه

أعبله،ولمٌتمتحدٌدالقٌمةفًالعقدأوالقرارالقضابً،2-353ٌكتتب،إذاتوجبتطبٌقمعدلنسبً،كماهومنصوصعلٌهفًالمادة: 6-919المادة 

قدٌريمصادقوموقعمنقبلالطالب،فًالوثٌقةالمعدةلئلشهار،تحتطابلةالرفض.تصرٌحت

المتداولة.االٌجارتوٌترتبعلىاإلٌجاراترسمٌطبقعلىمبلػمجموعسنوا

اآلتٌة:لقواعدتطبقعلىملكٌةالرقبةوحقاالنتفاعالمقاممدىالحٌاة،ا

(منقٌمةالعقار.3/10(وملكٌةالرقبةبثبلثةأعشار)7/10(سنةكاملة،بسبعةأعشار)20لمنتفعأقلمنعشرٌن)ٌقدرحقاالنتفاع،إذاكانسنا-

(سنوات10(بالنسبةلكلفترةعشر)1/10النسبةبخصوصحقاالنتفاعوتزٌدلملكٌةالرقبةبعشر)هذهتنقص سنة(20تجاوزتالمدةعشرٌن)إذا-

بدونقسمة،.

(.9/10(وملكٌةالرقبةبتسعةأعشار)1/10سنةكاملةمنعمرالمنتفع،ٌقدرحقاالنتفاعبالعشر)(70منسبعٌن)اعتبارا-

ثابتةبعشرٌن) (سنواتمنحقاالنتفاعبدونقسمةودوناألخذفً10(منقٌمةالعقاربالنسبةلكلفترةعشر)2/10ٌقدرحقاالنتفاعالمإسسلمدة

تبارعمرالمنتفع.االع

 التابعة الفبلحٌة األراضً استؽبلل كٌفٌاتوشروط ٌحدد الذي2003ؼشت15،المإرخفً03-10المنصوصعلٌهفًالقانونرقماالمتٌازٌقدرحق

(منقٌمةالعقار،بؽضالنظرعنالسن.6/10،بستةأعشار)للدولة الخاصة لؤلمبلك
(3)



والحقوقالعقارٌةالمتبادلة.الرسمعلىقٌمةمجملالعقاراتأوبالنسبةللمبادالت،ٌإسس

كانأحداألطراؾفًعقدالمبادالتمعفٌا،علىقٌمةالعقارالعابدةللطرؾاآلخر.ٌإسسالرسمالمستحق،إذا

ٌصفىالرسمالمستحق،فًحالةتبدٌلعقارمقابلمنقول،علىقٌمةالعقارالمصرحبها.

إلىالمشتركٌناآلخرٌنفًالقسمة.ةعلىأساسقٌمةالعقارالعابدمعفٌا،كانأحداألطراؾلرسمالمستحق،بالنسبةلعقودالقسمة،إذاٌصفىا

وفًحالةالقسمةالقضابٌة،الٌكونالمتقاسمالذيٌطلبإشهارحصتهفقط،مطالباإالبالرسمالمتعلقبهذهالحصة.

دج.10والقٌمالتًتقلعنالمبالػأؽضالنظرعنأجزاءبهارالعقاري،بالنسبةلتحصٌلرسماإلش

المتعلقبترقٌةو2016ؼشتسنة3المإرخفً09-16منالقــانونرقم8فًؼٌابتقدٌمالشهادةالمنصوصعلٌهافًأحكامالمادة:8-919المادة 

من2هذااإلطارلدفعرسماإلشهارالعقاريالمحددةقٌمتهحسبالحالةطبقاللفقرةاألولىوالفقرةاالستثمار،تخضععقوداالقتناءأواالمتٌازالمعدةفً

.أعبله2-353المادة
(4)



                                                 

 .2018منق.ملسنة25و2008.لسنةمنق.م16و2005منقملسنة22و2004منق.م.لسنة10:معدلةبموجبالمواد6- 353المادة(1)
 .2018منق.ملسنة25و2008منق.م.لسنة16و2005منقملسنة22و2004منق.م.لسنة10:معدلةبموجبالمواد6- 353المادة(2)
 .2018منق.ملسنة25و2004منق.ملسنة10:معدلةبموجبالمادتٌن7-353المادة(3)
 .2018منق.ملسنة25و2004منق.ملسنة10و1997منق.ملسنة43:معدلةبموجبالمواد8-353لمادةا(4)
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نفًحالةإشهارنفسالعقدأوالقرارالقضابً،أوقٌدنفسالدٌن،أوالقٌامإلىنفساالستبدالأوالشطبالكلًأوالجزبً،أوإجراءم:3-919المادة 

الحالةالٌدفعإالنفسالنوعفًعدةمحافظاتعقارٌة،ٌمكنأنٌدفعالرسمكامبل،فًالمحافظالعقارٌةالتًطلبفٌهااإلشهاربالدرجةاألولى،وفًهذه

شهاربالدرجةاألولىمعٌنةطلبفٌهااإلدج(فًكلمنالمحافظاتالعقارٌةاألخرى،شرٌطةأنتكونالمحافظةالت2000ًدٌنار)ارسمثابتقدرهألف

 صراحةفًالطلبالمودعلدىالمحافظاتالعقارٌةاألخرىوأنٌتماالستظهاربالوصلالمثبتللدفعالكاملللرسم.

ٌصالالمذكورأدناه،نسخامناإل10-353ٌتعٌنعلىالمحافظالعقاريالذيقامبتحصٌلالرسم،أنٌسلمللطالب،فضبلعناإلٌصالالمذكورفًالمادة

بقدرماٌطلبمنهذلك.
(1)



منقبلالطالبوٌحصل50-919المادة  وٌسدد اإلشهارالعقاري، بدفعرسم منحقاإلشهار، المستفٌد ٌتكفلالطالبأو منطرؾالمحافظمسبقا:

.مقابلوصلالعقاري

القانونٌة الرهون قٌد فًمجال منقرضالضمان المستفٌد الرسم، حقوقالتخصٌصالرهنًوتٌتحملدفع أو االتفاقٌة جأو وكذا االستبدالعقوددٌدها

علىهامشالقٌودالموجودة.ةدونموالتخفٌضوالشطبالكلًأوالجزبًال

صاحبهأوعندطلبالحصولعلىالدفترالعقاريمنطرؾالعقاريوالمتعلقبالعقاراتالممسوحة،فًالسجلٌدفعالرسمالمطبقعلىاإلجراءاألول

ممثله.


 

الٌسترجعالرسموالؽرامةالمسددانإالفًحالةارتكابخطؤمنطرؾالمحافظالعقاري.
(2)



 دج(ٌسددمنقبلمحررالعقد.1.000لكلقراررفضإٌداعأوإجراءٌحصلالمحافظالعقاريمبلػألؾدٌنار):55-919المادة 

.ؼٌرمإسسأوإجراءحالةرفضإٌداعٌسترجعالمبلػالمحصلبهذهالطرٌقةفً
(3)



لتصفٌةحقوقالتسجٌل.كؤساسالٌمكنأنتقلالقٌمةالمعتمدةكوعاءللرسم،عنداالقتضاء،عنتلكالمعتمدة: 51-919المادة 

سلتحصٌلرسماإلشهارالعقاري،وفقا(سنوات،ابتداءمنتارٌختنفٌذاإلجراء،نقصالمبالػأوالقٌمالتًاستعملتكؤسا04إذاثبتفًظرؾأربع)

ٌة،رسمٌحددمبلؽهبـلطرقاإلثباتالمعتمدةفًمجالالتسجٌل،ٌحصلتلقابٌافًمكتبالتسجٌلالتابعلئلدارةالجبابٌة،زٌادةعلىالنسبةالبسٌطةالتكمٌل

.(دج2.000ألفًدٌنار)

بصددرسماإلشهارالعقاريتطبٌقاللفقرةالسابقة،إلىحسابالمحافظالعقاري.وتدفعشهرٌاالمبالػالمحصلةمنقبلمصالحالتسجٌل
(4)



 القسم الرابع

 أحكام مختلفة

بتقادمحقوقالتسجٌل،علىتحصٌبلترسماإلشهارالعقاري.ةمنقانوناإلجراءاتالجبابٌة،المتعلق159ةتطبقأحكامالماد:59-919المادة 
(5)



ملؽاة.: 57-919إلى  51-919 مناد والم 
(6)



 الباب الرابع عشر

 تحصٌل الرسوم

  القسم األول 

 المتابعات و الدعاوي

إنالمتابعاتوالدعاويفٌماٌخصالحقوقوالرسومواألتاوىوبصفةعامةجمٌعالضراببوالمبالػالتًٌعودتحصٌلهاعادةإلىإدارة:911المادة 

،إلىالقواعدالمبٌنةفًالموادالتسجٌل،وتخضع،مهماكانالمحا القانون،وذلكمعمراعاةأحكامالمواد365إلى355سبالمكلؾبها 38منهذا

(منهذاالقانون،والمتعلقة4رةقف)ال168و119و115و113الموادومنقانوناإلجراءاتالجبابٌةه-3مكرر38الى2مكرر38ود-1مكرر

ةأوشهاداتالدٌنوباإلخفاءوبالعقوباتالجنحٌةوبالبٌوعالعمومٌةللمنقوالت.بالتصرٌحاتالخاطب
(7)



إنالنزاعفًتحصٌلرسومالتسجٌل،ٌسوىمنقبلإدارةالضرابب،عندماالٌكونموضوعطعنقضابً.: 911المادة 

عها،موضوعسندتحصٌلشخصًأوجماعًٌعدهمفتشإدارةالتسجٌلوأعبله،تكونعندعدمدف354إنالدٌونالمشارإلٌهافًالمادة: 917المادة 

ٌنفذهمدٌرالضراببللوالٌة.

وٌمكنوضعالتؤشٌرةالتنفٌذٌةمباشرةعلىجدولالحواصلأوكشوؾالرسوموقتتسلٌمهاإلىالمحاسبٌن.

ٌبلػالسندالتنفٌذي::916المادة 

                                                 

 .2018منق.ملسنة25و2004منق.ملسنة10:معدلةبموجبالمادتٌن9-353المادة(1)
 .2018نق.ملسنةم25و2004منق.ملسنة10:معدلةبموجبالمادتٌن10-353المادة(2)
 .2018منق.ملسنة25و2004منق.ملسنة10:معدلةبموجبالمادتٌن11-353المادة(3)
 .2018منق.ملسنة25و2004منق.ملسنة10:معدلةبموجبالمادتٌن12-353المادة(4)
 .2018منق.ملسنة25و2004منق.ملسنة10:معدلةبموجبالمادتٌن13-353المادة(5)
 .2004منق.ملسنة11:ملؽاةبموجبالمادة16-353إلى14-353الموادمن(6)
 .2018منق.م.لسنة26:معدلةبموجبالمادة354المادة(7)
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رباالستبلم؛إمابواسطةرسالةموصىعلٌهامعإشعا-

وإمامنقبلعونمإهللممارسةالمتابعاتبناءعلىطلبالمحاسبالمكلؾبالتحصٌل.-

وإمامنقبلأعوانإدارةالتسجٌل.-

وٌكونالتبلٌػملخصا،إذاكاناألمرٌتعلقبسندتحصٌلجماعًأوجدولحواصلأوكشوؾرسومعلٌهامسبقاتؤشٌرةتنفٌذٌة.

ػإنذارابدفعالرسومالمطالببهاوتكونهذهالرسومواجبةاألداءفورا،وٌبقىالسنداألصلًمودعابمكتبالقباضة.وٌتضمنالتبلٌ

متهأوعندماالٌتمالتبلٌػإلىالمكلؾبالضرٌبةأووكٌلهالمفوض،علىإثراختفاءأوؼٌابالمكلؾبالضرٌبةالمذكورةعنمنزلهأومحلإقا: 918المادة 

قره،فإنهٌتمتجدٌدالتبلٌػضمنالطرقالتابعةللقانونالعام.م

واألمركذلك،فًحالةماإذارفضالمكلؾبالضرٌبةأووكٌلهالمفوضالرسالةالموصىعلٌهاالمقدمةإلٌهما.

ملؽاة.: 971إلى  913 مناد والم
(1)



ملؽاة.:979المادة 
(2)



ملؽاة. :مكرر   365إلى  971
(3)



 الثانًالقسم 

 الضمانات و االمتٌازات

التسجٌل-1:977المادة  إلىإدارة المعهود ٌخصالتحصٌل فٌما بالضرٌبة، للمدٌنٌن األثاثالعابدة المنقوالتوأمتعة لجمٌع بالنسبة امتٌازا للدولة إن

منهذاالقانون،بحقممارسةهذااالمتٌازالذي69و68ٌنبمقتضىهذاالقانون،ؼٌرتحصٌلالرسومالزابدةوالؽراماتوالعقوبات.التخلأحكامالمادت

ٌمارسمباشرةبعدامتٌازالرسومعلىرقماألعمال.

فاة،وٌسريوللخزٌنة،فضبلعناالمتٌازالمشارإلٌهأعبله،أنتستعملالرهنالقانونًعلىعقاراتالتركةلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالو-2

منٌومتسجٌلهفًالمحافظةالعقارٌةضمنالشكلوالطرٌقةالمحددٌنبموجبالقانون.أثرهذاالرهن
(1)



الجبابٌةمنأجلتحصٌلمختلؾالضراببوالؽراماتذلكللخزٌنةرهنقانونًعلىجمٌعاألمبلكالعقارٌةالتابعةللمدٌنٌنبالضرٌبةو:976المادة 

 رهذاالرهنعندتارٌختسجٌلهفًالمحافظةالعقارٌة.المشارإلٌهافًهذاالقانون.وٌسريأث

والٌمكنتسجٌلهذاالرهنإالابتداءمنالتارٌخالذياستحقفٌهالمدٌنبالضرٌبةزٌادةأوعقوبةلعدمالدفع.
(4)



 الباب الخامس عشر

 (1) رسوم التوثٌق

 ملؽاة.: 969إلى  978 من ادوالم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 نوناإلجراءاتالجبابٌة(.)تنقلهذهاألحكامإلىقا2002منقملسنة200:ملؽاةبموجبالمادة362إلى359الموادمن(1)
 . 1996منقملسنة59:ملؽاةبموجبالمادة 363المادة(2)
 )تنقلهذهاألحكامإلىقانوناإلجراءاتالجبابٌة(.2002منقملسنة 200مكرر:ملؽاةبموجبالمادة 365إلى364منالمواد(3)
 . 1985منق.ملسنة 133ة:معدلتانبموجبالماد367و366المادتان(4)
 .2000منق.ملسنة 28(:ملؽىبموجبالمادة373إلى368البابالخامسعشر)الموادمن(5)
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 هرسف

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع موضوع الحكم

 المواد قانون المالٌة

،المتضمن1992أكتوبرسنة11المإرخفً04-92مرسومتنفٌذيرقم
 .1992قانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة

9921ق.م.ت/
61
 

المتضمنقانون1995سنةدٌسمبر 30المإرخفً27-95األمررقم
1996المالٌةلسنة

1996قم/
108-102
115-114

والمتضمنقانونالمالٌة2010ؼشت26المإرخفً10-01أمررقم
.2010التكمٌلًلسنة

2010ق.م.ت/ 25-28-30

دٌسمبر28الموافق 1433عامصفر4فًمإرخ 11 - 16 رقمقانون
.2012الٌةلسنةالمقانون،ٌتضمن2011سنة

2012ق.م/


49-67-68 


دٌسمبر30الموافق1434عامصفر12فًمإرخ12-12رقمقانون
.2013المالٌةلسنةقانونٌتضمن،2012سنة

2013ق.م/


3836--39 


دٌسمبر30الموافق1435صفرعام27مإرخفً13-08قانونرقم
.2014،ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة2013سنة

2014ق.م/


67


30الموافق1436ربٌعاألألولعام8مإرخ10-14قانونرقم
2015،ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة2014دٌسمبرسنة

2015ق.م/


60-68-73-74 


ٌولٌوسنة  23  الموافق  1436  شّوالعام  7  مإرخفً  15-01  أمررقم
.2015لسنةالتكمٌلًالمالٌةقانونٌتضمن2015

2015ق.م.ت/ 42

28الموافق1438ربٌعاألولعام28مإرخفً14-16قانونرقم
2017ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة،2016دٌسمبرسنة

2017ق.م/


67-69-82

،ٌتضمنقانون2018دٌسمبرسنة27مإرخفً18-18قانونرقم
.2019المالٌةلسنة

2019ق.م/


44
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قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  تضمنٌ، 5331أكتوبر سنة  55المؤرخ فً   01-31مرسوم تنفٌذي رقم 

5331 . 

 من حقوق التسجٌل   1988جانفً سنة   51المؤرخة فً    06 -  88إلى    01 -  88إعفاء العقود المبرمة فً إطار القوانٌن  

التسجٌل،كلالعقودالتًموضوعهاتكوٌنوتحوٌلودمجحصصمنكلنوعبرأسمال،زٌادةرأسمال،عقودانفصالأوتعفىمنكلحقوق: 75المادة 

،وطبقاألحكام 1988ٌناٌرسنة 12المإرخةفً 06- 88إلًرقم01- 88تنازلعنأسهمأوعنحصصشركةمنشؤةفًإطارتطبٌقالقوانٌنمنرقم

من 2،وكذلكالمادة 1991والمتضمنقانونالمالٌةلسنة1990دٌسمبرسنة31المإرخفً 36- 90منالقانونرقم 148إلى 143الموادمنرقم

منهذاالقانون. 86،والمادة 1991والمتضمنقانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة1991سبتمبرسنة7المإرخفً12- 91القانونرقم

 

 1996تضمن قانون المالٌة لسنة ٌ 5331دٌسمبر سنة    30ؤرخ فً الم  16-31األمر رقم 

إعفاء عملٌات التنازل التً تنفذ فً إطار عملٌات الخوصصة من رسوم التسجٌل

الطابع،كماالتخضعأٌضالهذهالرسوم:رسومالتسجٌلوتعفىعملٌاتالتنازلفًإطارعملٌاتالخوصصة،منكل: 501المادة 

االمترتبةعنمنحالعمالأسهمامجانا؛المزاٌ-1

فوابضالقٌمةالمحققةعندالتنازلعناألصول.-2

من قانون التسجٌل. 1-557و  9-559علٌها فً المواد  تحدٌد الغرامة المنصوص

فًالمادتٌن: 508المادة  الؽرامةالمنصوصعلٌها إخفاءالثمن،بضعؾالحقوققانونالتسجٌلوالممن5- 116و 3- 113تحدد طبقةفًحالة

دج.100.000المتملصمنهادونأنٌقلمبلػهذهالؽرامةعن

وتضبطنتٌجةلذلكالموادالمعنٌةفًقانونالتسجٌل.

 إعفاء العقود المتعلقة بتعدٌالت القوانٌن األساسٌة لهٌئات التوظٌف الجماعً من حقوق التسجٌل.

منحقوقالتسجٌلالعقودالمتعلقةبتعدٌبلتالقوانٌناألساسٌةلهٌباتالتوظٌؾالجماعًللقٌمالمنقولةوبتؽٌٌررإوسأموالها.تعفى:551المادة 

 تسجٌل مادة صٌدالنٌة. دج عن كل طلب  500.000تأسٌس رسم ثابت قدره 

دج(مستحقعنكلطلبتسجٌلمادةصٌدالنٌة.100.000دٌنار)ٌإسسلصالحالمٌزانٌةالعامةللدولةرسمثابتمقدارهمابةألؾ:551المادة 

ٌدفعهذاالرسمبالعملةاألجنبٌةالقابلةللصرؾعندماٌتقدممصنعوهااألجانببطلباتالتسجٌل.

 1050ضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة ٌت 1050غشت  17المؤرخ فً  50-05قم أمر ر

 :ٌؤتًكماوتحرر 2009 لسنةالمالٌةالمتضمنقانون 2008 سنةدٌسمبر 30 فًالمإرخ 21 - 08رقمالقانونمن 47 المادةأحكامتعدل:11المادة 

طرؾالمحققةاالجتماعٌةالحصصأواألسهمعنالتنازلعملٌاتعنالناتجةالقٌمفوابضتفتح : 47المادة" واألشخاصالطبٌعٌٌناألشخاصمن

 .الشركاتأرباحعلىالضرٌبةأواإلجمالًالدخلالضرٌبةعلىبصددالتوالً،علىلئلخضاع،مجاالالمقٌمٌن،ؼٌرالمعنوٌٌن

 .الضرٌبةمنمحررة  20% بنسبةالضرٌبًاإلخضاعهذاوٌحدد

 لتطبٌقها.مبرراوثق،تجدالمٌديبٌنالتنازلمبلػبتبربةنصؾالمتعلقةالتسجٌلقانونمن 256المادةفإنأحكامالضرٌبً،اإلخضاعهذاتطبٌقأجلمن

" 

التسجٌلحقوقالمتٌازعقدامدةمدىبالضرٌبةوعلىالمكلؾطلبعلىبناءسنوٌاوتدفعتقسمٌمكنأنمخالؾ،حكمأيعنالنظربؽض28 :  المادة

 سنةؼشت 20 فًالمإرخ 03 - 01 مررقماألإطارفًالدولةممتلكاتعلىاالمتٌازإعدادعقودالمستحقبمناسبةالعقارياإلشهارعلىوكذاالرسم

 .والمتمماالستثمار،المعدلوالمتعلقبتطوٌر 2001

  3% .بـعملٌةالتقسٌمتمارسالتسجٌل،عندماحقمعدلٌحدد

.سنة 33 ٌفوقماإلىاالمتٌازمدةإذاامتدتماحالةفً 4% بـالمعدلهذاٌحددأنه،ؼٌر

الجرٌدةفًاألمرهذانشرتارٌخمنابتداءحقوقالتسجٌل،وكذاالشركاتأرباحعلىالضرٌبةأوالدخلاإلجمالًعلىالضرٌبةمنتعفى30 :  المادة 

 المشكلة القدم كرة فً المحترفة لؤلندٌة والحصصاالجتماعٌة األسهم عن التنازللعملٌةالقٌمرٌوعوفوابض،2015سنة دٌسمبر 31 ؼاٌةوإلىالرسمٌة

 .شركة فًشكل

 1051المالٌة لسنة  قانون ٌتضمن ،2011سنة  دٌسمبر 18 مؤرخ 11 - 16 مرق انونق

 قانون والمتضمن 2001 سنة ٌولٌو 19 الموافق 1422عام الثانً ربٌع27 فً المإرخ 01 - 12 رقم القانون من 20 المادة أحكام وتتمم تعدل49: المادة

  :ٌؤتً كما وتحّرر 2001 لسنة التكمٌلً المالٌة
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 االمتٌازات من المستفٌد المقاول مع المبرم المالً اإلٌجاري البٌع عقد إطار فً اإلٌجارٌون المقرضون ٌنجزها التً التجهٌزات اقتناءات تستفٌد 20: المادة"

 06-08 رقم األمر بؤحكام والمتمم، دلالمع االستثمار، بتطوٌر والمتعلق 2001 سنة ؼشت 20 فً المإرخ 01 - 03 رقم األمر فً المنصوصعلٌها

  : اآلتٌة االمتٌازات من 2006 سنة ٌولٌو 15 فً المإرخ

 إنجازاالستثمار، فً مباشرة والداخلة المستوردة المستثناة، ؼٌر للسلع بالنسبة الجمركٌة الحقوق من اإلعفاء  -  أ

". االستثمارالمعنً إطار فً المحققة العقارٌة اتاالقتناء لكل بالنسبة بمقابل الملكٌة نقل حقوق من اإلعفاء  -  ب

 كما والمتمم،وتحرر المعدل االستثمار، والمتعلقبتطوٌر 2001 سنة ؼشت 20 فً المإرخ01 -03 رقم األمر من 11 المادة أحكام وتتمم تعدل67:  المادة

  : ٌؤتً

 المزاٌا من أعبله 10 المادة من األولى الفقرة فً المناطقالمذكورة فً المنجزة المزاٌا من المستثناة ؼٌر بالنشاطات المتعلقة االستثمارات تستفٌد11: المادة"

  : اآلتٌة

:االستثمارإنجاز بعنوان 1 - 

؛اإلعفاءمندفعحقوقالملكٌةبعوضفٌماٌخصكلالمقتنٌاتالعقارٌةالتًتتمفًإطاراالستثمار-

فٌماٌخصالعقودالتؤسٌسٌةللشركاتوالزٌاداتفًرأسالمال؛‰(2نانفًاأللؾ)تطبٌقحقالتسجٌلبنسبةمخفضةقدرهااث-

تثمار،تكفلالدولةجزبٌاأوكلٌابالمصارٌؾ،بعدتقٌٌمهامنالوكالة،فٌماٌخصاألشؽالالمتعلقةبالمنشآتاألساسٌةالضرورٌةإلنجازاالس-

- فٌما المضافة علىالقٌمة سواءكانتاإلعفاءمنالرسم فًإنجازاالستثمار، التًتدخلمباشرة و منالمزاٌا الخدماتؼٌرالمستثناة ٌخصالسلعو

مستوردةأومقتناةمنالسوقالمحلٌة؛

.االستثمارفًإنجازوؼٌرالمستثناةمنالمزاٌاوالتًتدخلمباشرةالسلعالمستوردةاإلعفاءمنالحقوقالجمركٌةفٌماٌخص

 :المستثمر من بطلب الجبابٌة تعدهاالمصالح التً االستؽبلل مباشرة معاٌنة بعد2 -  

المهنً،النشاطعلىالرسمومنالشركاتأرباحعلىالضرٌبةمنالنشاطالفعلً،منسنوات  (10)  عشرلمدةاإلعفاء، -

 ىالملكٌاتالعقارٌةالتًتدخلفًإطاراالستثمار؛ابتداءمنتارٌخاالقتناء،منالرسمالعقاريعلسنوات (10) عشراإلعفاء،لمدة-

بهدؾالممنوحةالعقارٌةاألصولالمتضمنةلعملٌاتالتنازلبالنسبةالوطنٌةاألمبلكمبالػوكذاالعقارياإلشهارومصارٌؾالتسجٌلحقوقمناإلعفاء-

 . استثمارٌةمشارٌعإنجاز

 ". الوزراءمنمجلسبقراراالمتٌازعلىمسبقاحصلتالتًاراتاالستثممشارٌعأٌضااألحكامهذهمنوتستفٌد

والمتمم،المعدلاالستثمار،بتطوٌروالمتعلق2001سنةؼشت 20 فًالمإرخ 01 - 03 رقماألمرمن1 مكرر12المادةأحكاموتتممتعدل68 :المادة

:ٌؤتًكماوتحرر

  : اآلتٌةزاٌاالممنجزءاأوكبلأعبلهمكّرر  12  ةداالمفًالمذكورةلبلستثماراتٌمكنمنحهاالتًالمزاٌاتخصّأنٌمكن1:  مكّرر  12  المادة"

  : سنوات(5)خمسأقصاها،لمدةاإلنجازمرحلةفً 1 - 

طرٌقعنسواءاالقتناءاتعلىطبقةالمالجبابًالطابعذاتاألخرىاالقتطاعاتمنوؼٌرهاوالضراببوالرسومالحقوقخلوصأو/ وإعفاء ) أ

 ؛االستثمارإلنجازالضرورٌةوالخدماتللسلع،المحلٌةالسوقأومناالستٌراد

 ؛علٌهاٌطبقأنٌجبالّذيالقانونًاإلشهاروكذالئلنتاجّصصةلمخاالعقارٌةلكٌاتالمبنقلتعلّقةالمالتسجٌلحقوقمنإعفاء ) ب

 ؛المالرأسفًوالزٌاداتللشركاتٌسٌةالتؤسالعقودٌخصفٌماالتسجٌلحقوقمنإعفاء ) ج

 . لئلنتاجصصةلمخاالعقارٌةلكٌاتالمٌخصمافًعقاريسمالأالرمنإعفاء ) د

 ستثمرالممنبطلبالجبابٌةصالحلماتعّدهاالتًاالستؽبللفًالشروعمعاٌنةتارٌخمنابتداءسنوات(10)عشرأقصاهالمدةو،االستؽبللمرحلةفً 2 - 

: 

 ؛الشركاتأرباحعلىالضرٌبةمناإلعفاء) أ

؛هنًالمالنشاطعلىالرسممناإلعفاء (ب

بهدؾالممنوحةالعقارٌةاألصولالمتضمنةالتنازلبالنسبةلعملٌاتالوطنٌةاألمبلكمبالػوكذاالعقارياإلشهارومصارٌؾالتسجٌلحقوقمناإلعفاء (ج

 . استثمارٌةمشارٌعإنجاز

 .بهعمولالمللتشرٌعطبقاإضافٌةمزاٌامنحلبلستثمارالوطنًلسلمجاٌقّررأن،ٌمكنأعبله 2 و 1 ٌنالفقرتفًذكورةالمزاٌامالعلىزٌادة

 ".الوزراءمنمجلسبقراراالمتٌازعلىمسبقاحصلتالتًاالستثماراتمشارٌعأٌضااألحكامهذهمنوتستفٌد

 المالٌة قانون ٌتضمن 2012 سنة دٌسمبر 26 الموافق 1434 عام صفر 12 فً مؤرخ 12 - 12 رقم قانون

 .2013لسنة 

بتطوٌروالمتعلق 2001 سنةؼشت 20 الموافق1422 عامالثانٌةجمادىأّولفًالمإرخ03-01رقماألمرمن 9المادةأحكاموتتمم:تعّدل97المادة 

ً:ٌؤتكماوتحرروالمتمماالستثمار،المعدل
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أعبله، 2 و 1 المادتٌنفًالمحددةاالستثماراتالعام،تستفٌدالقانونفًعلٌهاالمنصوصوالجمركٌةوشبهالجبابٌةالجبابٌةالحوافزعلىادةز9ٌ :  "المادة

 : منالمزاٌااآلتٌة

أدناه،منالمزاٌااآلتٌة:13إنجازهاكماهًمذكورةفًالمادةبعنوان1-

اٌخصالسلعؼٌرالمستثناةوالمستوردةوالتًتدخلمباشرةفًإنجازاالستثمار؛اإلعفاءمنالحقوقالجمركٌةفٌم-أ

جازاالستثمار؛االعفاءمنالرسمعلىالقٌمةالمضافةفٌماٌخصالسلعوالخدماتؼٌرالمستثناةالمستوردةأوالمقتناةمحلٌاوالتًتدخلمباشرةفًإن-ب

المعنً،االستثمارإطارعنكلالمقتنٌاتالعقارٌةالتًتمتفًاالعفاءمندفعحقنقلالملكٌةبعوض-ج

المبنٌااةاإلعفاااءماانحقااوقالتسااجٌلومصااارٌؾاإلشااهارالعقاااريومبااالػاألماابلكالوطنٌااةالمتضاامنةحااقاالمتٌااازعلااىاألماابلكالعقارٌااةالمبنٌااةوؼٌاار-د

الممنوحةالموجهةإلنجازالمشارٌعاالستثمارٌة.

مزاٌاعلىالمدةالدنٌالحقاالمتٌازالممنوح.تطبقهذهال

.المشارٌعاالستثمارٌةلفابدةالوزراءمجلسقراركماتستفٌدمنهذهاألحكاماالمتٌازاتالممنوحةسابقابموجب

 : سنوات (3 ) ثبلثلىإ (1 ) سنةالمستثمرمدةمنبطلبالجبابٌةالمصالحتعدهالذيفًالنشاطالشروعمعاٌنةبعداالستؽبلل،بعنوان2-

 الشركات،أرباحعلىالضرٌبةمنإعفاء -

 .المهنًالنشاطعلىالرسممنإعفاء -

انطبلقعندشؽلمنصب ( 100 ) مابةمنتنشاأكثرالتًلبلستثماراتبالنسبةسنوات (5 ) إلىخمسسنوات (3 ) ثبلثمنالمادةهذهرفعوٌمكن

 .النشاط

  2009. سنةٌولٌو26منابتداءاالستثمارلتطوٌرالوطنٌةالوكالةلدىالمصرحبهااالستثماراتعلىاألحكامهذهتطبقكما

 المناطقفًالمتواجدةاالستثماراتعلىمناصبالشؽلبإنشاءالمتعلقالشرطهذاٌطبقال

 .العلٌاللجنوبوالهضابالخاصالصندوقإعانةمنالمستفٌدة

.سحبهااالمتٌازاتبمنحهذهالمتصلةشروطالاحترامعدمعلىوٌترتب

." التنظٌمالحاجة،عنطرٌقاألحكام،عندهذهتطبٌقكٌفٌاتتحدد

والمتعلاق 2001 سانةؼشات20الموافاقلاـ 1422 عاامالثانٌاةجماادىأّولفاًالماإرخ01-03رقاماألمارمان 11 المادةأحكاموتتممتعّدل: 98المادة 

 : ٌؤتًكماوتحرروالمتمم،عدلالماالستثمار،بتطوٌر

مانأعابله، 10 الماادةماناألولاىالفقارةفاًالماذكورةالمنااطقفاًوالمنجازةالمزاٌاامانالمساتثناةؼٌرللنشاطاتالمتضمنةاالستثماراتتستفٌد :55المادة"

 : اآلتٌةالمزاٌا

االستثمار:إنجازبعنوان 1 -

ٌخصكلالمقتنٌاتالعقارٌةالتًتتمفًإطاراالستثمار؛اإلعفاءمندفعحقوقالملكٌةبعوضفٌما-

فٌماٌخصالعقودالتؤسٌسٌةللشركاتوالزٌاداتفًرأسالمال؛‰(2تطبٌقحقالتسجٌلبنسبةمخفضةقدرهااثنانفًاأللؾ)-

تعلقةبالمنشآتاألساسٌةالضرورٌةإلنجازاالستثمار،تكفلالدولةجزبٌاأوكلٌابالمصارٌؾ،بعدتقٌٌمهامنالوكالة،فٌماٌخصاألشؽالالم-

سااواءكانااتاإلعفااءماانالرسامعلااىالقٌماةالمضااافةفٌمااٌخااصالسالعوالخاادماتؼٌاارالمساتثناةماانالمزاٌااوالتااًتادخلمباشاارةفاًإنجااازاالساتثمار،-

مستوردةأومقتناةمنالسوقالمحلٌة؛

اٌخصالسلعالمستوردةوؼٌرالمستثناةمنالمزاٌاوالتًتدخلمباشرةفًإنجازاالستثمار.اإلعفاءمنالحقوقالجمركٌةفٌم-

المبنٌااةؼٌااروالمبنٌااةالعقارٌااةعلااىاألماابلكاالمتٌااازحااقالمتضاامنةالوطنٌااةاألماابلكومبااالػالعقااارياإلشااهارومصااارٌؾالتسااجٌلحقااوقمااناإلعفاااء-

 .االستثمارٌةإلنجازالمشارٌعالموجهةالممنوحة

 .الممنوحاالمتٌازلحقالدنٌاالمدةعلىالمزاٌاهذهتطبق

  .المشارٌعاالستثمارٌةلفابدةالوزراءمجلسقراربموجبسابقاالممنوحةاالمتٌازاتاألحكامهذهمنتستفٌدكما

 :المستثمرمنبطلبالجبابٌةتعدهاالمصالحالتًاالستؽبللمباشرةمعاٌنةبعد-2

 المهنً،النشاطعلىومنالرسمالشركاتأرباحعلىالضرٌبةمنالنشاطالفعلً،منسنوات  (10)  عشرعفاء،لمدةاإل -

أالستثمار.سنواتابتداءمنتارٌخاالقتناء،منالرسمالعقاريعلىالملكٌاتالعقارٌةالتًتدخلفًإطار (10) عشراإلعفاء،لمدة-

 2001 سانةؼشات20لاـالموافاق1422عاامالثانٌاةجماادىأّولفاًالماإرخ 03 - 01 رقاماألمارمان 1 مكارر 12 الماادةأحكااموتاتممتعادل:93الماادة 

 : ٌؤتًكماوتحرروالمتمم،االستثمار،المعدلبتطوٌروالمتعلق

  : اآلتٌةالمزاٌامنجزءاأوأعبلهكبلرمكرّ  12  المادةفًالمذكورةلبلستثماراتٌمكنمنحهاالتًالمزاٌاتخصّأنٌمكن1:مكّرر  12  المادة"

  : سنوات(5)خمسأقصاهااإلنجاز،لمدةمرحلةفً 1 - 



 

57 

 

عاانطرٌااقسااواءاالقتناااءاتعلااىالمطبقااةالجبااابًذاتالطااابعاألخاارىاالقتطاعاااتماانوؼٌرهاااوالرسااوموالضااراببالحقااوقخلااوصأو/ وإعفاااء ) أ

 االستثمار؛إلنجازوالخدماتالضرورٌةلعللسالمحلٌة،السوقمنأواالستٌراد

 علٌها؛ٌطبقأنٌجبالّذياإلشهارالقانونًوكذالئلنتاجّصصةلمخاالعقارٌةبنقلالملكٌاتالمتعلّقةالتسجٌلحقوقمنإعفاء ) ب

 رأسمال؛فًوالزٌاداتللشركاتالعقودالتؤسٌسٌةٌخصفٌماالتسجٌلحقوقمنإعفاء ) ج

؛لئلنتاج صصةلمخا الملكٌاتالعقارٌة ٌخص فٌما العقاري الرسم من إعفاء ) د

 المبنٌاة ؼٌار و المبنٌاة العقارٌاة علاىاألمابلك االمتٌااز حاق المتضامنة الوطنٌاة األمابلك ومباالػ العقااري اإلشاهار ومصاارٌؾ التساجٌل حقوق من هـ(اإلعفاء

.االستثمارٌة إنجازالمشارٌع بعنوان الممنوحة

.الممنوح االمتٌاز لحق الدنٌا المدة على االمزاٌ هذه تطبق

.المشارٌعاالستثمارٌة لفابدة الوزراء مجلس قرار بموجب سابقا الممنوحة االمتٌازات األحكام هذه من تستفٌد كما

 مان بطلاب الجبابٌاة صاالحالم تعاّدها االساتؽبللالتاً فاً الشاروع معاٌناة تاارٌخ مان ابتاداء سانوات(10)عشار أقصااها ولمادة االساتؽبلل، مرحلاة فاً 2 - 

 :المستثمر

 الشركات؛ أرباح على الضرٌبة من اإلعفاء )   أ

المهنً؛ النشاط على الرسم من اإلعفاء)  ب

به. المعمول للتشرٌع طبقا مزاٌاإضافٌة منح لبلستثمار الوطنً لسلمجا ٌقّرر أن أعبله،ٌمكن 2 و 1 الفقرتٌن فً المذكورة المزاٌا على زٌادة

 أو الحقاوق علاى تخفٌضاات أو ت،لمانحإعفااءات سانوا (5) خماس تتجااوز ال لبلساتثمار،ولمادة الاوطنً لاسلمجا المنافساة،ٌإهال بقواعاد لمسااسا دون-3

 الصاناعٌة األنشاطة إطاار فاً تادخل والتاً االساتثمار عان ناتجاة سالع علاىأساعار المفاروض المضاافة القٌماة علاى الرسام ذلاك فاً بما الرسوم، أو الضرابب

 .لناشبةا

."التنظٌم طرٌق عن المادة هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

، ٌتضمن قانون 1059دٌسمبر سنة  90الموافق  5191صفر عام  16مؤرخ فً  59 - 08قانون رقم 

 .1051المالٌة لسنة 

 كماا وتحارر 2003 لسانة المالٌاة قانون والمتضمن2002 سنة دٌسمبر 24 فً المإرخ 11 - 02 رقم القانون من  63أحكامالمادة وتتممتعدل: 76المادة 

 : ٌؤتً

،ماداخٌل2014 سانة ٌنااٌر أول مان سنوات،ابتاداء( 5) خمس الشركاتلمدة أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى:63 المادة "

(5اتواألوراقالمماثلااةلهاااذاتأقدمٌااةتساااويأوتفااوقخمااس)األسااهمواألوراقالمماثلااةلهاااالمسااجلةفااًالتسااعٌرةالرساامٌةللبورصااةأومااداخٌلالسااند

ة.سنواتمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأومتداولةفًسوقمنظم،وكذانواتجاألسهمأوحصصهٌباتالتوظٌؾالجماعٌةللقٌمالمنقول

فوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتالتنازلعنااللتزاماتوالسنداتالمماثلةتعفىمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالًوالضرٌبةعلىأرباحالشركاتنواتجو

(سنواتمنأول5(سنواتوالصادرةخبللفترةخمس)5)فٌسوقمنظمةألجؤلدنىٌقدربخمسواألوراقالمماثلةللخزٌنةالمسعرةفًالبورصةأوالمتداولة

 ندالصادرخبللهذهالمرحلة..وٌشملهذااإلعفاءكلفترةصبلحٌةالس2014ٌناٌر

،العملٌاتالمتعلقةبالقٌمالمنقولةالمسجلةفًتسعٌرةالبورصةأوالمتداولة2014(سنواتإبتداءمنأولٌناٌرسنة5تعفىمنحقوقالتسجٌللمدةخمس)

فًسوقمنظمة".

، ٌتضمن قانون 1051سنة دٌسمبر  90الموافق   5197ربٌع  األول  عام    8مؤرخ  50 - 51قانون رقم  

 .1051المالٌة لسنة 

راألماررقام:تعفىالعقوداإلدارٌةالتًتعدهامصالحأمبلكالدولةوالمتضمنةمانحاالمتٌاازعلاىاألمابلكالعقارٌاةالمبنٌاةوؼٌارالمبنٌاةفاًإطاا70المادة 

علىاألراضًالتابعاةلؤلمابلكالخاصاةللدولاةوالموجهاةإلنجاازمشاارٌع،الذيٌحددشروطوكٌفٌاتمنحاالمتٌاز2008المإرخفًأولسبتمبر08-04

ةالوطنٌاةلتطاوٌراستثمارٌة،المعدلوالمتمم،منحقوقالتسجٌلورسمالشهرالعقاريومبالػاألمبلكالوطنٌاةماعمراعااةالتصارٌحباالساتثمارلادىالوكالا

االستثمار.

اإلكتسابالوديلعق:78المادة  إلنجازتعفىعقود معنوٌٌنخاضعٌنللقانونالخاصالبلزمة تابعةألشخاصطبٌعٌٌنأو عقارٌة حقوقعٌنٌة اراتأو

مشارٌعذاتمنفعةعمومٌة،منحقوقالتسجٌلورسماإلشهارالعقاريومبالػاألمبلكالوطنٌة.

 

:69المادة  ،المعدلةبموجب2003والمتضمنقانونالمالٌةلسنة2002ةدٌسمبرسن24المإرخفً11-02منالقانونرقم63تعدلأحكامالمادة

 ،وتحرركماٌؤتً:2014المتضمنقانونالمالٌةلسنة2013دٌسمبرسنة30المإرخفً08-13منالقانونرقم67المادة

،مااداخٌل2013ٌناٌرسانةأول،ابتاداءمنسانوات(5) خماسالشاركاتلمادةأرباااحوالضارٌبةعلىأاإلجماالًالادخلالضارٌبةعلىماانتعفاى:63 الماادة "

(5تفااوقخمااس)األسااهمواألوراقالمماثلااةلهاااالمسااجلةفااًالتسااعٌرةالرساامٌةللبورصااةأومااداخٌلالساانداتواألوراقالمماثلااةلهاااذاتأقدمٌااةتساااويأو

أوحصصهٌباتالتوظٌؾالجماعٌةللقٌمالمنقولة.سنواتمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأومتداولةفًسوقمنظم،وكذانواتجاألسهم
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والضرٌبةعلىأرباحالشركاتنواتجوفوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتالتنازلعنااللتزاماتوالسنداتالمماثلةأتعفىمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالً

(سنوات5(سنواتوالصادرةخبللفترةخمس)5)ٌقدربخمسأدنىألجلظمةمنسوقفًواألوراقالمماثلةللخزٌنةالمسعرةفًالبورصةأوالمتداولة

 .وٌشملهذااإلعفاءكلفترةصبلحٌةالسندالصادرخبللهذهالمرحلة.2013منأولٌناٌر

لمسجلةفًتسعٌرةالبورصةأوالمتداولة،العملٌاتالمتعلقةبالقٌمالمنقولةا2013(سنواتإبتداءمنأولٌناٌرسنة5تعفىمنحقوقالتسجٌللمدةخمس)

فًسوقمنظمة".

،المعدلوالمتمم،المعدلةبموجبأحكاماالستثماروالمتعلقبتطوٌر2001ؼشتسنة20المإرخفً03-01مناألمر9تعدلأحكامالمادة:61المادة 

 58المادة 27المإرخفً08-13منالقانونرقم 30الموافق1435صفرعام لسنة2013دٌسمبرسنة المالٌة وتحرر2014والمتضمنقانون

كماٌؤتً:

أعبله2و1المحددةفًالمادتٌناالستثماراتفضبلعنالحوافزالجبابٌةوشبهالجبابٌةوالجمركٌةالمنصوصعلٌهافًالقانونالعام،تستفٌد:3المادة »

مماٌؤتً:

أدناه،منالمزاٌااآلتٌة:13المادة.بعنوانانجازهاعلىالنحوالمذكورفً1

؛إنجازاالستثماراتفًمباشرةتدخلوالتًوالمستوردةؼٌرالمستثناةالسلعٌخصفٌماالجمركٌة،الحقوقاإلعفاءمن) أ

إنجازفًمباشرةتدخلالتًامحلٌّالمقتناةأوالمستوردةالمستثناةؼٌروالخدماتالسلعٌخصمافًالمضافةالقٌمةعلىالرسممنباإلعفاءالشراءب(

 .االستثمارات

.المعنًاالستثمارإطارفًتمتالتًالعقارٌةالمقتنٌاتكلعنعوضلقاءالملكٌةنقلحقدفعمناإلعفاء) ج

حقاالمتٌازعلىاألمبلكالعقارد المتضمنة األمبلكالوطنٌة العقاريومبالػ منحقوقالتسجٌلومصارٌؾاإلشهار اإلعفاء المبنٌة( ؼٌر و المبنٌة ٌة

.االستثمارٌةإنجازالمشارٌعبعنوانالممنوحة

الممنوح.االمتٌازٌطبقهذااالمتٌازعلىالمدةالدنٌالحق

تستفٌدمنهذهاألحكام، االستثماراتالمصرحةاالمتٌازاتكما بموجبقرارمجلسالوزراءلفابدةالمشارٌعاالستثمارٌةوكذا منطرؾالممنوحةسابقا

 الوكالةالوطنٌةلتطوٌراالستثمار.

الُمحِدثةلبلستثمارات(سنوات،بالنسبة3بعنواناالستؽبلل،بعدمعاٌنةالشروعفًالنشاطالذيتعدهالمصالحالجبابٌةبطلبمنالمستثمر،لمدةثبلث).2

 (منصبشؽل:100حتىمابة)

 .اإلعفاءمنالضرٌبةعلىأرباحالشركات 

 عفاءمنالرسمعلىالنشاطالمهنً.اإل 

النشاط.انطبلق(منصبشؽلعند100التًُتنشؤأكثرمنمابة)لبلستثمارات(سنوات،بالنسبة5(سنواتإلىخمس)3وتمددهذهالمدةمنثبلث)

.2009ٌولٌوسنة26منابتداء"،االستثمارالمصرحبهالدى"الوكالةالوطنٌةلتطوٌراراتاالستثمكماتطبقهذهاألحكامعلى

الجنوبوالهضابالعلٌا.الخاصبصندوقالالمتواجدةفًالمناطقالمستفٌدةمنإعانةاالستثماراتالٌطبقهذاالشرطالمتعلقبإنشاءمناصبالعملعلى

سحبهذهاألخٌرة.االمتٌازاتصلةبمنحهذهالشروطالمتاحترامعدملىٌترتبع

قابمتها،منإعفاءمنالضرٌبةعلىأرباحالشركاتوالرسمعلىالنشاطلبلستثمارتستفٌداالستثماراتفًالقطاعاتاإلستراتجٌةالتًٌحددالمجلسالوطنً

 «.لشؽ(سنواتدوناشتراطخلقمناصب05المهنً،لمدةخمس)

 قانون ٌتضمن ، 2015سنة ٌولٌو  23  الموافق  1436  عام شّوال  7  فً ؤرخم  15-01  رقم أمر

 .1051 لسنة التكمٌلً المالٌة

 قانون والمتضمن  2009  سنة ٌولٌو  22  الموافق  1430  امع رجب  29 فً المإرخ 09-01  رقم األمر من  28  المادة أحكام تعدل42:  المادة

ٌؤتًكما حرر،وت2009 لسنة التكمٌلً المالٌة

 % .    ـنسبتهب تحدد إضافً تسجٌل حق دفع التنظٌمٌة، التقوٌمات إعادة من المستفٌدة األصولعناصر عن التنازل عملٌات على ٌترتب 28 :  المادة"

30 

 ". التقٌٌم إعادة الناتجعن القٌمة فابض مبلػ على الحق هذا ٌإسس

 . المإسسة فً مبلؽها عادةاستثمارإ تم التً التنازالت الحق هذا دفع من تعفى

 .بالمالٌة المكلؾ الوزٌر من الحاجة،بقرار عند المادة، هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 1057دٌسمبر سنة  18الموافق  5198ربٌع األول عام  18مؤرخ فً  51-57قانون رقم 

 1056ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  

فًالمواد"ابٌةاستمارةالتصرٌح"بعبارة"تقدماإلدارةالجبابٌةاستمارةالتصرٌحالممكنتسلٌمهاإلكترونٌاتستبدلعبارة"تقدماإلدارةالجب:76المادة 

ذاتالصلةفًمختلؾالقوانٌنالجبابٌة.
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 :69المادة  المادة 28تلؽىأحكام 22الموافق1430رجب29المإرخفً01-09مناألمررقم المتضمن2009جوٌلٌة المعدل، قانونالمالٌة،

 .2009التكمٌلًلسنة

 .2009منقانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة57تلؽىأحكامالمادة:81المادة 

 1053، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 1058دٌسمبر سنة  16مؤرخ فً  58 -58قانون رقم 

 المالٌة قانون والمتضمن 2002 سنة دٌسمبر24 الموافقلـ1423عام شّوال 20فً المإرخ 02-1 رقم القانون من 63 المادة أحكام تعدل :11 المادة

 : ٌؤتً كما وتحرر والمتممة، المعدلة2003لسنة

،مداخٌل2019سنة ٌناٌر أول من ابتداء (سنوات،5) خمس الشركاتلمدة أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى:63 المادة  "

واألوراقالمم تساويأوتفوقخمس)األسهم ذاتأقدمٌة لها أومداخٌلالسنداتواألوراقالمماثلة للبورصة الرسمٌة فًالتسعٌرة المسجلة لها (5اثلة

لة.سنواتمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأومتداولةفًسوقمنظم،وكذانواتجاألسهمأوحصصهٌباتالتوظٌؾالجماعٌةللقٌمالمنقو

تلضرٌبةعلىالدخلاإلجمالًوالضرٌبةعلىأرباحالشركاتنواتجوفوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتالتنازلعنسنداتالخزٌنةوالسنداتعفىمنا

داءمن(سنواتابت5(سنواتوالصادرةخبللفترةخمس)5ٌقدربخمس) أدنى ألجل منظمة سوق واألوراقالمماثلةالمسعرةفًالبورصةأوالمتداولةفً

.وٌشملهذااإلعفاءكلفترةصبلحٌةالسندالصادرخبللهذهالمرحلة.2019أولٌناٌر

 ألجل البنوك ودابع ،2019سنة جانفً منأول ابتداء سنوات، (5 ) خمس لمدة الشركات أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى كما

 .فؤكثر سنوات (5 ) خمس لمدة

،العملٌاتالمتعلقةبالقٌمالمنقولةالمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصة2019(سنواتإبتداءمنأولٌناٌرسنة5نحقوقالتسجٌللمدةخمس)تعفىم

أومتداولةفًسوقمنظم.

 خبلل تـسـتحق الـتً المالٌـة السـندات مداخٌل تستفـٌد 3كما إطار5إلى فً تـندرج والتً الخزٌـنـةالقروض سـنوات طرؾ من الصادرة الوطنٌة

."(سنوات5لمدةخمس) والضرٌبةعلىالدخلاإلجمالً، منإعـفاءمنالـضرٌـبةعلىأرباحالـشركات ،العـمومـٌة


