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  یتضمن قانون التسجیل ، 1976دیسمبر سنة    9الموافق لـ  1396ذي ا لحجة عام  17، مؤرخ في 105 -76أمر رقم 

  باسم الشعب

  إن رئیس الحكومة، رئیس مجلس الوزراء،  

  بناء على تقریر وزیر المالیة،  -

المؤرخ في  53 - 70و رقم   1965یولیو سنة    10الموافق   1385ربیع األول عام  11المؤرخ في   182 -65و بمقتضى األمرین رقم  - 
  و المتضمنین تأسیس الحكومة،    1970یولیو سنة   21الموافق  1390جمادى األولى عام  18

- 62والمتضمن إلغاء القانون رقم   1973یولیو سنة  5الموافق  1393ة عام جمادى الثانی 5المؤرخ في  29 -   73و بمقتضى األمر رقم  -
  .  1962دیسمبر سنة  31والرامي إلى التمدید، حتى إشعار آخر، لمفعول التشریع النافذ إلى غایة  1962دیسمبر سنة   31المؤرخ في    157

والمتضمن الموافقة على القوانین  1975سنة  دیسمبر  30افق المو  1395ذي الحجة عام  27المؤرخ في  87 -75و بمقتضى األمر رقم  -
  الجبائیة، 

  : یأمر بما یلي  

  . إن األحكام الملحقة بھذا األمر، تشكل قانون التسجیل : المادة األولى 

، من النصوص  أدناه  2ادة ویمكن أن یشمل قانون التسجیل، فضال عن أحكامھ التشریعیة، ملحقا تنظیمیا یتكون، بعد التقنین طبقا ألحكام الم 
  . المتعلقة بھ والمتخذة على شكل مراسیم وقرارات تم نشرھا في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

قنین بواسطة إن النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعدلة أو المتممة لألحكام المتعلقة برسوم التسجیل، تكون عند الحاجة موضوع ت : 2المادة  
  . مراسیم تتخذ بناء على تقریر وزیر المالیة

  . ینشر ھذا األمر و كذا قانون التسجیل في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة : 3المادة  

  .1976حرر بالجزائر في دیسمبر عام 

  ھواري بومدین 
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  الفھرس

 مواد القانون   

  الباب األول

  تحدید الرسوم المطبقة وطرق تسجیل العقود

  ...................................................طریقة تحدید رسوم التسجیل المطبقة -القسم األول 

 ...................................یر القضائیةغطریقة تسجیل العقود المدنیة والعقود  -القسم الثاني 

  ..................................................................الحد األدنى للتحصیل  -القسم الثالث 

  ..............................................................الوثائق المثبتة للنقل - القسم الثالث مكرر  

  ...............…….………) ملغى(طریقة تسجیل نقل الملكیة الشفوي  -   3القسم الثالث مكرر 

طریقة تحدید رسوم التسجیل المطبقة على النقل المقرون لألموال المنقولة  -القسم الرابع 
 ………………………………………………………………………والعقاریة

  ........................................................طریقة تسجیل العقود الموثقة  - القسم الخامس 

  الباب الثاني

  تحدید القیم الخاضعة للرسوم النسبیة والتصاعدیة 

  ................................................... ............................اإلیجارات -القسم األول 

  .........................................................................مبادلة العقارات  -القسم الثاني  

  ............................................. .....................................القسمة  -القسم الثالث 

  .............................................. ...................................الریوع  -القسم الرابع  

  ..............................................................................الشركات  - القسم الخامس  

  ......................................................نقل الملكیة لقاء عوض ومجانا  -القسم السادس  

  ...........................................................یة عن طریق الوفاةنقل الملك - القسم السابع 

  ...................المودعة الخزانات المؤجرة، الظروف المختومة والعلب المقفولة  -القسم الثامن  

  ………الوقائع الحربیة األموال المتلفة أو المتضررة نتیجة الكوارث الطبیعیة أو - القسم التاسع  

  .............................................................ملكیة الرقبة وحق االنتفاع -القسم العاشر 

  ...…وعقود التوثیق لقیم المحددة بموجب التصریحات التقدیریة لألطراف ا- لحادي العاشر  القسم ا

  الباب الثالث

  آجال تسجیل العقود والتصریحات 

  .......................................................ود العمومیة والعقود العرفیة العق -القسم األول 

  ...............................................)..........................ملغى.(الوصیة –القسم الثاني 

  ...........................................................نقل الملكیة عن طریق الوفاة  -القسم الثالث  

  .........................................................................أحكام مشتركة   -القسم الرابع 

  الباب الرابع 

  المصالح المختصة بتسجیل العقود ونقل الملكیات  

  ..... .......................الوفاة الملكیات عن طریق العقود ونقل الملكیات غیر نقل  -القسم األول  

  ............................................................نقل الملكیة من طریق الوفاة -القسم الثاني  

  الباب الخامس

  دفع الرسوم

  .......................................................................المدینون بالرسوم  -القسم األول 

  ...............................................................الدفع الجزئي أو المؤجل  -القسم الثاني  

  ......................................................................المساھمة في الدفع  -القسم الثالث 

  لباب السادسا

  الجبائیة العقوبات

   

  مكرر 15إلى  1

  8إلى  1

  10و  9

  12و  11

  3مكرر 12مكرر و  12

  6مكرر 12إلى  4مكرر 12
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  مكرر 15إلى  14من  

 

57إلى  16من   

18و  17  

19 

20  

  23إلى  21من

24  

  35إلى  25من 

  46إلى  36من 

  51إلى  47من 

52 

  54و 53

 57إلى  55من 

 

  74إلى  58من 

  63 إلى 58من 

64   

  71إلى  65من 

  74إلى  72من 

  

  80إلى  75من

  79إلى  75من

80 

 

  92إلى  81من 

  83إلى  81من 

  90إلى  84من 

 92و 91
  

  122إلى  93ن م
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  …………الخاطئة عدم التسجیل أو التأخیر في التسجیل، اإلغفاالت والتصریحات-القسم األول 

  ..........................................................عدم كفایة الثمن أو التقدیرات  -القسم الثاني 

  ...................... ............................................................اإلخفاء  -القسم الثالث 

  ................................) .....................................ملغى(حق الشفعة  -القسم الرابع 

  .................. ........................................................الغش الجبائي - القسم الخامس 

  ...............................................)..........ملغى(منع المراقبة الجبائیة  -القسم السادس  

 الباب السابع

  التزامات الخاضعین للضریبة وأعوان الدولة العمومیین  

  .....………………مة إلى القضاءالعقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقد -القسم األول  

  ............................إیداع نسخة ثانیة من العقود العرفیة لدى مصلحة التسجیل -القسم الثاني 

  عند إعداد العقود الكشف الواجب تقدیمھ إلى مصالح نقل ملكیة مسح األراضي -القسم الثالث  

  .............................................) ....ملغى(للملكیة العقاریة  المعلنة أو الناقلة أو المنشئة 

  ...................... ......................................................توكید الصدق -القسم الرابع  

  .............................................تاریخ ومكان والدة األطراف وجنسیتھم - القسم الخامس  

  ..........................................................................حق اإلطالع - القسم السادس  

  .……………واألحكام اإلیداع لدى مصلحة التسجیل للكشوف اإلجمالیة للعقود - القسم السابع 

  ات الضبط وكتابلكتاب فھارس الموثقین وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ التابعین  -القسم الثامن  

  ............................................ ......................................................اإلدارات

  ....................................... .........................البیع العمومي للمنقوالت - القسم التاسع  

  .....………………طریق الوفاة لخاصة التي تھم نقل الملكیة عن االلتزامات ا -القسم العاشر  

  .... …أشخاص متوفین وثیقة التأمین ضد السرقة والحریق الموقعة من قبل - القسم الحادي عشر 

 -بسبب الوفاة المبالغ المستحقة - السندات أو المبالغ أو القیم المودعة  -القسم الثاني عشر 
  ......................................................................ینینالمد المودع لدیھم أو  التزامات

  ..........................................................التزامات مفتشي التسجیل - القسم ثالث عشر 

  ............................ ...............................الشھادات الفردیة للوفاة -القسم الرابع عشر 

  الباب الثامن 

  التقادم واسترداد الرسوم

  ..........................................................................استرداد الرسوم  -القسم األول 

  ................................).............................................ملغى(التقادم  - القسم الثاني

  الباب التاسع

  تحدید الرسوم 

 .......... ....................).......ملغى(دج  10العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  -القسم األول  

  ........................................دج  1.500العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  -القسم الثاني 

  ..………………)ملغى(ج .د 500العقود األخرى الخاضعة لرسم ثابت قدره  -القسم الثالث 

  .......................................دج  3.000العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  -القسم الرابع  

  ..............................ملیون دج 1,5العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  -القسم الرابع مكرر 

  ................................................................رسم التسجیل القضائي - الخامس القسم 

  ......………………المتروكات من أجل أعمال التأمین أو المغامرة الكبرى  -القسم السادس 

  ..........................................التنازل عن األسھم و الحصص في الشركات -القسم السابع

  ..................................................................................اإلجارة –القسم الثامن 

  .................................اختیار المزاید الحقیقي أو الصدیق أو التصریح بھما  -القسم التاسع
  .................................................................................الدیون  –القسم العاشر 

  100إلى  93من 

  112إلى  101من 

  117إلى113من

  مكرر118و118

  121إلى119من

122  

  

 189إلى  123من 

  129إلى  123من 

  131و 130

  

132  

137إلى  133من    

138 

  152إلى  139من 

153  

  

  مكرر 162إلى  154من

  170إلى  163من 

    174إلى  171من

  176و  175

  

  179إلى  177من 

  188إلى  180من 

189  

  

  205إلى  190من 

  196إلى  190من 

  205إلى  197

  

  264إلى  206من 

207  

  210إلى  208من 

211  

212  

  مكرر 212

   216إلى  213من 

217  

  219و  218

  222 إلى  220من 
 224و  223

225  
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  ................................................................مبادالت العقارات  -القسم الحادي عشر

  ..............................نقل ملكیة المحالت التجاریة والزبائن لقاء عوض  -القسم الثاني عشر

  ...................................................................بیع العقار الشائع -م الثالث عشرالقس

  ...............................................................نقل الملكیة  مجانا   -القسم الرابع عشر 

  ..........................................................................القسمة  - القسم الخامس عشر 

  .........................................................................الشركات  -القسم السادس عشر

ألموال عقاریة أو  البیوع والعقود األخرى الناقلة للملكیة أو حق االنتفاع  - القسم السابع عشر
  .........عن حق اإلجارة لقاء عوض أو لزبائن وكذلك للتنازل لمحالت تجاریة عقاریة أو  حقوق

لمنقوالت وأشیاء  البیوع و غیرھا من العقود الناقلة للملكیة لقاء عوض  -القسم الثامن عشر
  ................................................................ .…………………………منقولة

 الباب العاشر

  قود التي یجب تسجیلھا على الحساب أو الخاضعة لتأشیرة خاصةالع 

....                    ...………………رسم التسجیل القضائي على الحساب في الدعاوي المدنیة -القسم األول  

  ....................الجنائیة الدعاوي رسم التسجیل القضائي على الحساب في  - القسم األول مكرر 

 ...............................................................صحیفة السوابق القضائیة -ي القسم الثان

  ..................................................................................البلدیات  -القسم الثالث 

  ............. ................................................اإلفالس والتسویة القضائیة -القسم الرابع  

  .................................................مراجعة الدعاوي الجنائیة والجنحیة  - القسم الخامس 

  ي عشر  الباب الحاد

  اإلعفاءات

  الباب الثاني عشر 

  أحكام مختلفة

  الباب الثالث عشر 

  )ملغى(الملكیة لقاء عوض الرسوم الخاصة المترتبة عن نقل  

  الباب الثالث عشر مكرر  

  رسم اإلشھار العقاري 

 ............................................................اإلجراءات الخاضعة للرسم  -القسم األول  

  ...............................................................................اإلعفاءات –القسم الثاني 

  ....................................................................تصفیة الرسم ودفعھ  -القسم الثالث 

  ............................................................................أحكام مختلفة  -القسم الرابع 

  الباب الرابع عشر  

  تحصیل الرسوم

  ....................................................................المتابعات و الدعاوي -القسم األول 

  ................. ..............................................و االمتیازات الضمانات  –القسم الثاني  

  الباب الخامس عشر 

  )ملغى(رسوم التوثیق 

  

 أحكام جبائیة غیر مقننة

   227و  226

228  

  230و  229

  243إلى  231من 

  247إلى  244من 

   1مكرر 251إلى  248

  

  مكرر 261إلى  252من 
  

  264إلى  262من 

  

  269إلى  265من 

265  

  مكرر 265

266  

  3مكرر 267إلى  267من 

268 

269  

  

  5مكرر  347إلى  270من 

  

 351إلى  348من 

  

 353و352

  

  16-353 إلى 1- 353من 

  4-353إلى  1- 353من 

  6-353و  5- 353

  12-353إلى  7- 353من 

  16-353إلى  13- 353من 

  

  367إلى  354من 

  مكرر 365إلى  354من 

  367و 366

 

 373إلى   368من 
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 الباب األول

  تحدید الرسوم المطبقة وطرق تسجیل العقود 

  القسم األول 

  طریقة تحدید رسوم التسجیل المطبقة 

  . تحصل رسوم التسجیل حسب األسس وتبعا للقواعد المحددة بموجب ھذا القانون  :األولىالمادة 

  . تكون رسوم التسجیل ثابتة أو نسبیة أو تصاعدیة تبعا لنوع العقود ونقل الملكیة الخاضعة لھذه الرسوم :  2المادة 

حق االنتفاع أو التمتع لمدى الحیاة أو لمدة غیر محددة ألموال منقولة أو  یطبق الرسم الثابت على العقود التي ال تثبت نقل الملكیة أو :   3المادة 
عقاریة وال لحصة في شركة وال قسمة أموال منقولة أو عقاریة، وبصفة عامة یطبق ھذا الرسم على جمیع العقود األخرى التي تقدم طواعیة 

  . إلجراء التسجیل حتى ولو كانت معفاة منھ

  )1(.من ھذا القانون   212إلى   208والمواد من    206عدالت المحددة بموجب المادة ویحصل ھذا الرسم حسب الم

یؤسس الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي بالنسبة لنقل الملكیة أو حق االنتفاع أو التمتع باألموال المنقولة أو العقاریة سواء بین  :  4لمادةا 
أدناه والعقود المثبتة إما لحصة في شركة أو قسمة أموال منقولة  221 د المشار إلیھا في المادةة للعقواألحیاء أم عن طریق الوفاة وكذلك بالنسب

  . أو عقاریة

  . ویفرض ھذان الرسمان على القیم . من ھذا القانون   264إلى    216وإن معدالت الرسم النسبي والرسم التصاعدي محددة بموجب المواد من 

إن النظام الجبائي المطبق والقیم الخاضعة للرسم، یحدد عند تاریخ تحقق الشرط وذلك فیما یخص نقل الملكیات واالتفاقات المقیدة :   5المادة  
  . بشرط موقف

عندما یتضمن عقد تدبیرین یختلفان في التعریفة ولكن، نظرا الرتباطھما، لیس من طبیعتھما أن یترتب عنھما الحق في تعدد  :  6المادة  
  . لرسوم، فإن التدبیر الذي یكون أساسا لتحصیل الرسم ھو التدبیر الذي یتضمن التعریفة القصوىا

عندما توجد في أي عقد سواء كان مدنیا أو قضائیا أو غیر قضائیا عدة تدابیر مستقلة أو من غیر الالزم أن ال تكون بالضرورة  : 7المادة 
تدبیر رسم خاص حسب نوعھ، وتحدد حصة ھذا الرسم بموجب المادة من ھذا القانون التي نھ یترتب على كل إإحداھا مشتقة من األخرى، ف

 . صنف ضمنھا التدبیر أو التي یتعلق بھا

، التدابیر المستقلة أو غیر الخاضعة للرسم النسبي في العقود المدنیة أو  أعاله  7تعفى من تعدد الرسوم المنصوص علیھا في المادة  : 8المادة  
  . ة أو غیر القضائیةالقضائی

إحداھا الحق في الرسم النسبي، واألخرى في الرسم الثابت، فإنھ ال یحصل أي شيء بالنسبة  ىوعندما یتضمن عقد عدة تدابیر مستقلة فتعط 
 . التدابیر األخیرة ما عدا تطبیق الرسم الثابت، كحد للتحصیل أدنى إذا كان مبلغ الرسوم النسبیة المستحقة أقل لھذه

  القســـم الثاني

  طریقة تسجیل العقود المدنیة والعقود غیر القضائیة 

وتخضع أیضا إلى التسجیل على النسخ . تسجل العقود المدنیة والعقود غیر القضائیة على النسخ األصلیة أو البراءات أو األصول : 9المادة  
  . ي القضایا الجنائیة والجنحیة والمخلفاتاألصلیة أو األصول، العقود القضائیة في القضایا المدنیة واألحكام ف

ف غیر أنھ فیما یخص العقود باستثناء العقود العرفیة واألحكام المشار إلیھا في المقطعین السابقین، تلخص مسبقا من قبل المحررین على كش 
  . وتعطى الحق، عند االقتضاء، في إعداد مستخرجات تحلیلیة من قبل ھؤالء المحررین

  . لجداول والمستخرجات إلى مصلحة التسجیل في نفس الوقت الذي تقدم فیھ النسخ األصلیة أو البراءاتا وتقدم ھذه 

  . ویرفض اإلجراء عند مخالفة ذلك 

  . ال یترتب أي رسم تسجیل فیما یخص المستخرجات أو النسخ أو صور العقود التي یجب تسجیلھا على النسخ األصلیة أو األصول :  10المادة 

  الثالثالقسم  

  الحد األدنى للتحصیل

  . تجبر المبالغ المتخذة كأساس لوعاء الضریبة إلى عشریة الدینار األعلى : 11المادة  

و فیما یخص أي فرض للضریبة أو الرسم، مھما كانت طبیعتھا ما عدا الرسوم الثابت نوعھا، فإن مبلغ فرض الضریبة أو الرسم الواجب  
دج الكسور التي تساوي أو تفوق   0,10تحسب بـ  دج  و  0,05ال تؤخذ بعین االعتبار الكسور التي تقل عن اتخاذه یجبر للدینار األعلى، 

  . دج  0,05

  )2(.دج، كلما نتج عن تطبیق التعریفة تحصیل یقل عن ھذا المبلغ   500ب یحدد الحد األدنى لتحصیل الحق النسبي  و الحق التصاعدي  

، الحد األدنى من الرسوم الزائدة والغرامات المنصوص علیھا في ھذا القانون والتي یكون مبلغھا یقل عن ھذا دج   500بیحدد  :  12المادة
  . الرقم

                                                 
 . 1985م لسنة .من ق   111معدلة بموجب المادة:   3المادة   )1(
 .   2000م لسنة.من ق 19و  1995م لسنة .من ق  32،   1990ت.م.منق 21،   1984م لسنة.من ق 811معدلة بموجب المواد :  11المادة )2(
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وعندما ینتج عن تطبیق أحكام ھذا القانون وجوب أداء غرامة مساویة ألربعة أضعاف الحقوق أو الرسوم، فإن مبلغ ھذه الغرامة ال یمكن أن  
  )1(.دج   5.000نعیكون أقل 

 مكرر  الثالثـم القس  

  ئق المثبتة للنقلاالوثـ 

  )2(.ملغاة :مكرر 12المادة  

  )2(.ملغاة : 3مكرر12المادة  

  )3( 3القسم الثالث مكرر  

  طریقة تسجیل نقل الملكیة الشفوي

  )4(.ملغاة  :  4مكرر   12المادة 

  )4(.ملغاة :  5مكرر   12المادة 

 )5(.ملغاة :  6مكرر   12المادة 

 القسم الرابع  

  طریقة تحدید رسوم التسجیل المطبقة علىالنقل المقرون لألموال المنقولة و العقاریة 

عندما یتضمن عقد ناقل للملكیة أوحق االنتفاع أمواال منقولة وعقارات، فإن رسم التسجیل یدفع عن المبلغ كلھ حسب المعدل المحدد :   13المادة 
  . بمادة في العقدمادة ن خاص بالنسبة لألشیاء المنقولة، وأن ال تكون ھذه األشیاء قد تم تعیینھا وتقدیرھا للعقارات ما لم یكن قد اشترط ثم

  القسم الخامس

  طریقة تسجیل العقود الموثقة 

و  153یثبت تسدید الرسوم المترتبة على العقود المبرمة في إطار قانون األسرة، ویتم ضمن الشروط المحددة في المادتین  : 14المادة  
  . من ھذا القانون 188

  )6(.تلخص ھذه العقود في كشوف یعدھا الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ المختصون 

أعاله، التي تم تلخیصھا مسبقا في الكشوف المعدة من طرف  14المشار إلیھا في المادة  تسجل العقود الموثقة، غیر العقود :  15المادة 
  .البراءاتأوالمحررین على النسخ األصلیة 

ویجب إیداع ھذه الكشوف لدى مصلحة التسجیل في نفس الوقت الذي تقدم فیھ الدفاتر والنسخ األصلیة أو البراءات، عند مخالفة ذلك، یرفض  
  . . التسجیل

یجب أن تكون العقود الموثقة وغیر القضائیة مفصلة وتشتمل على المعلومات الضروریة لكي تتمكن اإلدارة من التدقیق في  :مكرر 15المادة   
  .مدى صحتھا و التأكد من أن كل الحقوق المستحقة للخزینة قد تم سدادھا من المكلفین بأدائھا

شھادة المیالد المسجل في السجل الخاص لبلدیة األطراف المعنیین أو رقم التعریف الجبائي لكل  ویجب أن تبین، زیادة على الحالة المدنیة، رقم
  .شخص مسجل في الفھرس الوطني لألعوان االقتصادیین و االجتماعیین

 )7(.و في حالة عدم توفر ذلك یرفض اإلجراء

  الـــباب الثاني

  تحدید القیم الخاضعة للرسوم النسبیة والتصاعدیة 

إن قیمة الملكیة وحق االنتفاع باألموال من أي نوع أو المبالغ التي تكون أساسا لوعاء الضریبة، تحدد طبقا ألحكام ھذا الباب من  : 16المادة  
  . أجل تصفیة ودفع الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي

  الــــــقسم األول 

  اإلیجـــــــارات

أعاله تحدد برأسمال مكون من عشرین  16مدتھا غیر محددة، فان القیمة المشار إلیھا في المادة  بالنسبة لإلیجارات التي تكون : 17المادة  
  .ضعف للریع أو اإلیجار السنوي وكذلك األعباء السنویة مع إضافة األعباء األخرى في الرأسمال ومدخوالت النقود إن اشترط ذلك

ففي ھذه الحالة یجد الطرفان نفسھما  .قد نفسھ أو في أسفلھ، فتحدد فورا بثلث الثمنوفي جمیع الحاالت عندما ال تكون األعباء مقدرة في الع 

                                                 
 .  2000م لسنة .من ق   21معدلة بموجب المادة :    12المادة  )1(
 ) .تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة  .من ق 20وملغیتان بموجب المادة  1984 م لسنة.من ق  119بموجب المادة تان محدث : 3مكرر  12مكرر و  12المادتان  )2(
 .  1985م لسنة .من ق   113، ومقننة بموجب المادة  9831ت لسنة  .م.من ق   8-  178و  7 -178،   5-  178محدث بموجب المواد):  6مكرر   12إلى    4مكرر  12المواد من (   3القسم الثالث مكرر )3(
 . 2011م لسنة .من ق 22ملغیتان بموجب المادة : 5مكرر  12و  4مكرر  12المادتان  )4(
 . 2011م لسنة .من ق 22و ملغاة بموجب المادة  2000 م لسنة .من ق   21معدلة بموجب المادة :    6مكرر   12المادة  )5(
 .1986م لسنة .من ق41معدلتان بموجب المادة :  15و  14 المادتان )6(
 .2005م لسنة . من ق 17محدثة بموجب المادة : مكرر 15المادة  )7(
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ومن جھة أخرى تبقى  اإلدارة مفوضة إلعداد عدم كفایة ھذا التقدیر  .محرومین نھائیا من إمكانیة اعتبار بأن ھذا التقدیر الجزافي مجاوز للحد
  . الجزافي

دفعھ عینا أو على أساس سعر بعض المنتوجات، فانھ یتم تصفیة الرسم النسبي حسب قیمة المنتوجات  وإذا كان ثمن اإلجارة أو الریع مشروطا 
  . یوم إبرام العقد والمحددة بموجب تصریح تقدیري للطرفین

إضافة مبلغ أعاله تحدد برأسمال مكون من عشرة أضعاف الثمن واألعباء السنویة مع  16إن القیمة المشار إلیھا في المادة :  18المادة  
س مدخوالت النقود واألعباء األخرى، عند االقتضاء، وذلك بالنسبة لإلیجارات لمدى الحیاة من دون التمییز بین اإلیجارات التي تمت على رأ

  . أو عدة رؤوس

  . أعاله 17وتقدر األعباء السنویة واألشیاء العینیة مثلما ھو منصوص علیھ في المادة   

  القسم الثاني 

  العقاراتمبادالت 

إن العقارات مھما كان نوعھا تقدر حسب القیمة التجاریة الحقیقیة عند تاریخ نقل الملكیة تبعا للتصریح التقدیري لألطراف وذلك  :19المادة  
  . من أجل تصفیة دفع الرسوم على المبادالت

سلطة العدالة  قبل موضوع مزایدة إما من) احبتا عقد المبادلةخالل السنتین اللتین سبقتا أو ص(غیر أنھ إذا كانت العقارات التي تم نقل ملكیتھا 
م وإما طوعیة مع قبول الغیر، فان الرسوم المستحقة ال یمكن أن تحسب على مبلغ یقل عن ثمن المزایدة مع إضافة جمیع األعباء النقدیة ما ل

  . القیمة یثبت بأن ما تضمنتھ العقارات قد طرأت علیھ تغییرات خالل فترة قابلة أن تعدل

  القسم الثالث 

  القســــمـة

یصفى الرسم على مبلغ األصول الصافیة المقسمة بالنسبة لقسمة األموال المنقولة والعقاریة بین الشركاء في الملك أو الشركاء في  :  20المادة 
  . اإلرث والشركاء مع الغیر

 القسم الرابع  

  الریـــــــــــــوع

أعاله تحدد برأس المال المؤسس والمتصرف فیھ وذلك بالنسبة لتأسیس الریوع سواء كانت  16إن القیمة المشار إلیھا في المادة  : 21المادة  
  . دائمة أم عمریة أو المعاشات لقاء عوض

وذلك بالنسبة للتنازالت أو نقل الریوع  إن القیمة المذكورة تحدد برأس المال المؤسس مھما كان الثمن المشروط للنقل أو االھتالك :22 المادة 
  . أو المعاشات المذكورة واھتالكھا أو إعادة شرائھا

فیما یخص الریوع والمعاشات المحدثة من دون ذكر الرأسمال ونقلھا واستھالكھا فإن القیمة المذكورة تحدد بالنسبة لرأسمال  -  1 :  23لمادةا 
  . ة أضعاف للریع العمري أو المعاشي ومھما یكن الثمن المشروط للنقل أو االھتالكمكون من عشرین ضعفا للریع الدائم ومن عشر

غیر أنھ عندما یتم االھتالك أو إعادة الشراء لریع أو معاش مؤسس مجانا، لقاء التخلي عن رأسمال یفوق رأس المال المكون من عشرین  -  2
شي، فانھ تستحق تكملة لرسم التنازل على الفرق بین ھذا الرأسمال والقیمة ضعفا للریع الدائم ومن عشرة أضعاف للریع العمري أو المعا

  . المفروضة عند التأسیس

  . لیس ھناك أي تمییز بین الریوع العمریة والمعاشات المحدثة على رأس واحد والمحدثة على عدة رؤوس بالنسبة للتقدیر -  3

ساس سعر بعض المنتوجات تقدر بالنسبة لنفس رؤوس األموال حسب التصریح إن الریوع والمعاشات المشروط دفعھا عینا أو على أ - 4
 .المنتوجات عند تاریخ العقد التقدیري لقیمة 

  القسم الخامس 

  الشركات

تكوین شركات أو تمدیدھا أو  إن الرسم یصفى على المبلغ الكلي للحصص المنقولة والعقاریة بعد طرح الخصوم بالنسبة لعقود : 24ة  الماد 
  . أو األشخاص اآلخرین ءمجھا ال تتضمن نقال لألموال المنقولة أو العقاریة بین الشركا د

  القسم السادس 

  نقل الملكیة لقاء عوض ومجانا 

تحدد بالثمن  أعاله  16بالنسبة للبیوع وأنواع نقل الملكیة األخرى ألموال منقولة لقاء عوض، فإن القیمة المشار إلیھا في المادة  :25المادة  
 المصرح بھ ومبلغ األعباء التي یمكن إضافتھا إلى الثمن أو تحدد بتقدیر من األطراف إذا كانت القیمة الحقیقیة تفوق الثمن المضاف إلیھ

   .األعباء

إن القیمة التي تكون أساسا للضریبة بالنسبة لنقل الملكیة مجانا ألموال منقولة ودیون آجلة و ریوع و معاشات، تحدد بموجب  : 26لمادة ا 
  .  أدناه 42إلى  35و من  33و 32و 30التصریح المفصل والتقدیري لألطراف من دون طرح األعباء ما عدا تطبیق أحكام المواد 

  

تحدد بالثمن المعبر عنھ مع إضافة كل األعباء النقدیة وكذلك جمیع التعویضات  أعاله 16إن القیمة المشار إلیھا في المادة  : 27المادة  
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وجمیع المشروطة لصالح البائع أو التنازل بأي صفة وألي سبب كان وذلك بالنسبة للبیوع والمزایدات والتنازالت وإعادة البیوع والعقار الشائع 
  . وضعنیة أو القضائیة األخرى التي تتضمن نقل ملكیة العقارات أو حق االنتفاع بھا لقاء العقود المد

وعندما یشمل نقل الملكیة في آن واحد العقارات بطبیعتھا والعقارات بالتخصیص فانھ یجب أن تكون العقارات بالتخصیص موضوع ثمن خاص  
  . وتعیین مفصل

م على نقل الملكیة مجانا بین األحیاء أو من طریق الوفاة فان العقارات مھما كانت طبیعتھا تقدر فیما یخص تصفیة دفع الرسو : 28المادة  
 حسب تصریح القیمة التجاریة الحقیقیة عند تاریخ نقل الملكیة بناء على التصریح المفصل والتقدیري لألطراف من دون طرح األعباء، ما عدا

  . فیما یخص ھذه األعباء وما یلیھا من ھذا القانون 35تطبیق المادة 

ا كانت العقارات التي تم نقل ملكیتھا خالل السنتین اللتین سبقتا أو صاحبتا عقد الھبة  موضوع مزایدة، إما من قبل سلطة العدالة  غیر أنھ، إذ 
افة جمیع األعباء النقدیة ما لم تحسب على مبلغ یقل عن ثمن المزایدة مع إض وإما طواعیة مع قبول الغیر، فإن الرسوم المستحقة ال یمكن أن 

  . یثبت بأن ما تضمنتھ العقارات قد طرأت علیھ تغییرات خالل فترة ما، قابلة أن تعدل القیمة

فیما یخص القیمة المنقولة من كل نوع، فإن رأس المال الذي یكون أساسا لتصفیة ودفع رسوم نقل الملكیة مجانا بین األحیاء أو عن  :29المادة  
  . من ھذا القانون 108ما عدا تطبیق المادة  ،أعاله 26فاة، یحدد بموجب التصریح التقدیري لألطراف طبقا للمادة، طریق الو

یخضع لرسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة السندات العمومیة واألسھم والحصص في الشركات والدیون وبصفة عامة جمیع القیم  :30المادة 
  . المنقولة الوطنیة أو األجنبیة مھما كان نوعھا الناتجة عن تركة تخضع للقانون الجزائري أو عن تركة أجنبي مقیم في الجزائر

موال المنقولة األجنبیة المادیة بین األحیاء بصفة مجانیة أو لقاء عوض عندما یتم بموجب عقد مبرم في الجزائر، إن نقل ملكیة األ :31المادة 
 .یخضع لرسوم نقل الملكیة ضمن نفس الشروط كما لو كان موضوعھا أموال جزائریة من نفس النوع

  : م نقل الملكیة عن طریق الوفاة تحدد كما یلي، ماعدا إثبات العكسإن قیمة ملكیة األموال المنقولة من أجل تصفیة ودفع رسو - 1 :32المادة 

  . عن طریق الثمن المعبر عنھ في عقد البیع عندما یتم ذلك البیع علنا خالل السنتین من الوفاة - 1°

أدناه خالل  57المادة  في حالة عدم وجود عقد بیع، عن طریق التقدیر الموجود في الجرود المقدمة ضمن  األشكال المشار إلیھا في - 2° 
الخمس سنوات من الوفاة بالنسبة لألثاث وعن طریق التقدیر الموجود في الجرود والعقود األخرى، إذا تم إبرامھا ضمن نفس األجل بالنسبة 

  . أدناه  -2لألموال المنقولة ماعدا التطبیق الخاص ألحكام الفقرة 

  . في المقطعین السابقین طریق التصریح المفصل والتقدیري لألطراف عند عدم وجود أسس للتقدیر مبینة  عن - 3° 

بالمائة من  10غیر أنھ بالنسبة لألثاث ومن دون أن تثبت إدارة الضرائب وجوده، فإن القیمة المفروضة علیھا الضریبة ال یمكن أن تقل عن  
  .رى للتركة مع مراعاة إثبات العكس مجموع القیم المنقولة والعقاریة األخ

مع مراعاة أحكام ، فإن القیمة المفروضة علیھا الضریبة فیما یخص المجوھرات أو األحجار الكریمة أو األشیاء الفنیة أو تكوین المجموعات  -2 
فاقات التأمین ضد السرقة أو ضد الحریق بالمائة من التقدیر الذي تم إجراؤه في العقود أو ات 60ال یمكن أن تقل عن  ،الفقرة األولى أعاله

  . الساریة  المفعول عند یوم الوفاة، و التي أبرمھا المتوفى أو زوجھ أو أسالفھ بأقل من عشر سنوات من فتح التركة ماعدا إثبات العكس

سط التقدیرات الموجودة في ھذه وإذا وجدت عدة وثائق بإمكانھا أن تتخذ من أجل التطبیق الجزافي، فان ھذا األخیر یحسب على أساس متو 
  . الوثائق 

یرھا ال تطبق أحكام ھذه المادة على الدیون و الریوع و األسھم و السندات العمومیة و غیرھا من األموال المنقولة التي لھا قیمة وطریقة تقد - 3  
  . محددة بموجب األحكام الخاصة بھذا القانون 

  (*).ملغاة:33المادة  

إن رسوم نقل الملكیة بین األحیاء أو عن طریق الوفاة، تحصل على رأس المال المعبر عنھ في العقد الذي ھو موضوعھ وذلك : 34المادة  
  . بالنسبة للدیون اآلجلة

ن في غیر أنھ بالنسبة لرسوم نقل الملكیة مجانا فإنھا تصفى حسب التصریح التقدیري لألطراف فیما یخص الدیون التي یوجد إن إزاءھا المدی 
  . حالة إفالس أو حالة تسویة قضائیة أو إعسار في وقت إبرام عقد الھبة أو فتح التركة

وتطبیق على ھذه التصریحات . وكل مبلغ التركة تم تحصیلھ من المدین بالنسبة للدین بعد التقدیر وزیادة عنھ، یجب أن یكون موضوع تصریح 
الوفاة بصفة عامة والسیما بالنسبة لآلجال وعقوبات التأخر والتقادم ویؤجل استحقاق المبادئ التي تضبط تصریحات نقل الملكیة عن طریق 

  . الضریبة فقط إلى یوم تحصیل الكل أو البعض من الدین الذي تم تحویلھ

دفعوا الرسم على عندما یكون الورثة أو الموصى لھم مثقلین بوصایا خاصة بمبالغ من النقود ال وجود لھا في التركة وكانوا قد  :35المادة  
مجموع أموال ھذه التركة نفسھا، فانھ ال یترتب نفس الرسم على الوصایا، وبناء على ذلك فإن الرسوم التي تم دفعھا من قبل الموصى لھم 

  .الخاصین یجب خصمھا من الرسوم المترتبة على الورثة أو الموصى لھم

 القسم السابع

  نقل الملكیة عن طریق الوفاة 

تخصم الدیون التي ھي على عاتق المتوفى بالنسبة لتصفیة و دفع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، والتي یثبت وجودھا بصفة  :36المادة  

                                                 
 .  2011م لسنة .من ق 22ملغاة بموجب المادة : 33المادة (*)
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  . قانونیة یوم فتح التركة بموجب سندات قابلة أن تكون كإثبات ضد المتوفى أمام العدالة

  .ن التجاريإذا تعلق األمر بدیون تجاریة، فیثبت وجودھا طبقا لقواعد القانو

  )1(.یمكن أن تنتج عن الدفاتر التجاریة أو من التعامالت التجاریة

وإذا كان األمر یتعلق بدین یثقل تركة آلت إلى شخص ملكیة رقبتھا وآلخر حق االنتفاع، فان رسم نقل الملكیة یحصل من أصول التركة مع 
  .ناه أد 5  3ة تخفیض الدین ضمن الشروط المحددة في الماد

  )2(.دج 5  0.000بتحدد أصول التركة بتطبیق تخفیض یقدر  :37المادة  

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة    121إن الضرائب التي تم إعدادھا بعد وفاة المكلف بالضریبة بمقتضى المادة : 38المادة  
ل دینا یخصم من أصول التركة من أجل تحصیل رسوم نقل وكذلك جمیع الضرائب األخرى المترتبة على الورثة عن طریق المتوفى، تشك

  . الملكیة عن طریق الوفاة

  )3(.ملغاة:39المادة  

كل دین یكون لعون التسجیل رأي فیھ بأن اإلثباتات غیر كافیة، ال یخصم من أصول التركة من أجل تحصیل الرسم ماعدا  : 40المادة  
  . من ھذا القانون 205االقتضاء خالل أجل األربع سنوات المحددة بموجب المادة  إلى االسترجاع عند یلجئوااألطراف فعلیھم أن 

  . وتتقادم الدعوى من أجل إثبات الصوریة بعشر سنوات ابتداء من یوم تسجیل التصریح بالتركة   

بأن یطالبوا بناء على  ،الجبائیةمن قانون اإلجراءات  126ویقبل الورثة أو الموصى لھم، خالل أجل األربع سنوات المحدد بموجب المادة  
، بخصم الدیون المعدة بموجب عملیات اإلفالس أو التسویة القضائیة من قانون اإلجراءات الجبائیة 126المادة اإلثباتات المنصوص علیھا في 

  )4(.یكونون قد دفعوھا بالزیادةأو بموجب التسدید النھائي للتوزیع من طریق المساھمة الالحقة للتصریح والحصول على استرجاع الرسوم التي 

 )5(. ملغاة:41المادة   

  : غیر أنھ ال تخصم :42المادة  

كل الدیون المستحقة منذ أكثر من ثالثة أشھر قبل فتح التركة ما لم تقدم شھادة من الدائن تثبت وجود ھذا الدین عند ذلك الوقت من حیث الش)  1
  . ج من قانون اإلجراءات الجبائیة 1مكرر 38المادة وتبعا للقواعد المحددة في 

  . الدیون التي أبرمھا المتوفى لصالح الورثة أو األشخاص الوسطاء) 2 

أنھ عندما یبرم الدین بموجب عقد رسمي أو بموجب عقد عرفي مثبت التاریخ قبل فتح التركة ال عن طریق وفاة أحد األطراف المتعاقدة،  غیر 
  . فمن حق الورثة والموصى لھم واألشخاص المعتبرین كوسطاء أن یثبتوا صحة ھذا الدین ووجوده یوم فتح التركة

  . یةالدیون المعترف بھا من طریق الوص) 3

دیون الرھن العقاري المضمونة بموجب قید فات أوانھ منذ أكثر من ثالثة أشھر ما لم یكن األمر یتعلق بدین غیر مستحق وأن أي وجود لم )  4
م الفائض د لم یفت أوانھ وكان المبلغ قد تم إنقاصھ، فإنھ یتم خصیقأعاله، وإذا كان ال 41یثبتھ الدائن ضمن األشكال المنصوص علیھا في المادة 

  . فقط عند االقتضاء

الدیون الناتجة من سندات أبرمت في الخارج أو أحكام صدرت في الخارج ما لم تنفذ في الجزائر، والدیون العقاریة التي ھي رھن فقط على ) 5
ه جزائریین أو اتجاه شركات عقارات موجودة في الخارج وأخیرا الدیون التي تثقل التركات األجنبیة ما لم تكن قد أبرمت في الجزائر و اتجا

  . أجنبیة تعمل في الجزائر

  )6(.الدیون حسب رأس المال والفوائد التي توفر فیھا التقادم ما لم یثبت بأن التقادم قد انقطع)  6

  )7(.ملغاة:43المادة  

أو عقار تعود ملكیة  مال منقولمنقولة أو  یعتبر من الناحیة الجبائیة كجزء من تركة حق االنتفاع، إلى أن یثبت العكس، كل قیمة : 44المادة  
ص حق االنتفاع بھ إلى المتوفى وملكیة الرقبة إلى ورثھ المحتملین أو فروعھ منھم أو الموھوب لھم أو الموصى لھم بموجب وصیة أو إلى أشخا

  . وسطاء ما لم تكن ھناك ھبة قانونیة وأن ھذه الھبة قد تمت منذ أكثر من ثالثة أشھر قبل الوفاة

ى، غیر أنھ إذا كانت ملكیة الرقبة تعود إلى الوارث أو إلى الموھوب لھ أو الموصى لھ أو إلى شخص وسیط، نتیجة بیع أو ھبة قبل بھا المتوف 
مج دفإن رسوم نقل الملكیة التي یجب دفعھا من قبل مالك الرقبة والمثبتة تخصم من ضریبة نقل الملكیة عن طریق الوفاة الواجبة األداء بسبب 

  . األموال في التركة

تفترض كجزء من التركة، إلى أن یثبت العكس، من أجل تصفیة ودفع رسوم الملكیة عن طریق الوفاة، األسھم والحصص في  :45المادة  
  . فاتھالشركات وجمیع الدیون األخرى التي كان یملكھا المتوفى أو حصل مداخلیھا أو بسببھا قد قام بأي عملیات منذ أقل من عام قبل و

                                                 
 .2018م لسنة .من ق 17و   2011م لسنة .من ق 20 تینمعدلة بموجب الماد: 36المادة  )1(
 .  2000لسنة . م.من ق   20و  1979م لسنة .من ق    64معدلة بموجب المادتین :   37المادة )2(
 ) .تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة .من ق 20ملغاة بموجب المادة : 39المادة  )3(
 .2018م لسنة .من ق 18و  2011م لسنة .من ق 20 تینمعدلة بموجب الماد: 40المادة  )4(
 ) .تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة .من ق 20ملغاة بموجب المادة : 41المادة  )5(
 .2018م لسنة .من ق 19و  1981م لسنة . من ق   64تینمعدلة بموجب الماد:42المادة  )6(
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011ة م لسن.من ق 20ملغاة بموجب المادة : 43المادة  )7(
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 إن إثبات العكس ال یمكن أن ینتج من التنازل لقاء عوض ألحد الورثة المحتملین أو فروعھم أو للموھوب لھم أو الموصى لھم بموجب وصیة أو 
  .إلى أشخاص وسطاء، ما لم یكن ھذا التنازل قد اكتسب تاریخا حقیقیا ستة أشھر على األقل قبل فتح التركة

ي المقطع السابق حیث التركة لم تقبل كإثبات معاكس، فإن رسوم نقل الملكیة لقاء عوض التي دفعھا المتنازل لھ والتي ففي الحالة المشار إلیھا ف
  . تم إثباتھا، تخصم من ضریبة نقل الملكیة من طریق الوفاة، الواجبة األداء بسبب دمج األموال في التركة

من ھذا القانون والتي ھي  177جودة لدى المودع لدیھم المعینین في الفقرة األولى من المادةإن كل السندات أو المبالغ أو القیم المو : 46المادة 
موضوع حسابات مشاعة أو جماعیة بالتضامن، تعتبر من أجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، كملكیة مشتركة للمودعین وتابعة 

لعكس المحتفظ بھا إلى إدارة الضرائب والمكلفین بالضریبة والناتجة بالنسبة لھؤالء لتركة كل واحد منھم عن حصة كاملة ماعدا حالة إثبات ا
 .أعاله) 2-42اآلخرین إما عن طریق البیانات الموجودة في عقد اإلیداع وإما في السندات المنصوص علیھا في المادة 

 القسم الثامن
  الظروف المختومة - الخزانات المؤجرة  

  المقفولة المودعة والعلب 

إن المبالغ أو السندات أو األشیاء الموجودة في خزانة مؤجرة بصفة مشتركة إلى عدة أشخاص تعتبر في حالة عدم إثبات العكس  :47المادة  
 ملكیة مشتركة لھؤالء األشخاص و خاصة بحصة كاملة من التركة وذلك من أجل تحصیل الرسوم فقط ویطبق ھذا التدبیر على الظروف

  .المختومة والعلب المقفولة لدى أصحاب البنوك ولدى أي شخص یستلم عادة ظروفا من نفس النوع

ال یمكن فتح أي خزنة أو مقصورة خزنة مؤجرة من قبل أي شخص بعد الوفاة سواء من قبل المؤجر أو من قبل أحد المؤجرین إال  : 48المادة  
یع ذوي حقوق التركة أو الموثق الذي یعینھ رئیس المحكمة في حالة عدم االتفاق وبناء بحضور الموثق الذي أستدعي لھذا الغرض من قبل جم

أیام كاملة مسبقا  ) 8(ثمانیة على طلب أحد ذوي الحقوق، ویخبر الموثق المدیر الوالئي للضرائب المختص إقلیمیا بالمكان ویوم وساعة الفتح 
  . تمكن أحد أعوان مصلحة التسجیل من الحضوربواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار باالستالم لكي ی

ي وبعد فتح الخزنة یتم إعداد محضر بنسختین من قبل الموثق ویتضمن التعداد الكامل والمفصل لجمیع السندات أو المبالغ أو أي شيء موجود ف 
  )1(.الخزنة، وتقدم النسخة الثانیة من المحضر إلى عون إدارة الضرائب

كل شخص على علم بالوفاة سواء كان المؤجر أم أحد المؤجرین، قام بفتح الخزانة أو عمل على فتحھا من دون مراعاة شروط  :49المادة  
أعاله، ترتب علیھ شخصیا رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة والعقوبات المستحقة بسبب المبالغ أو السندات أو األشیاء الموجودة في  48المادة 
و یـكون فـضال عن ذلك خاضـعا لـغرامة  ، عند االقـتضاء رجوعھ على الـمكلف بالـضریبة فیما یـخص ھذه الرسوم و الـعقوباتنة ماعدا االخز

  )2(.دج 250.000دج الى  25.000تـتراوح من 

الفقرة السابقة إذا ویجب على الوارث أو الموصى لھ أو الموھوب لھ دفع ھذه الغرامة بالتضامن مع الشخص أو األشخاص المذكورین في   
  . أغفل في تصریحھ السندات أو المبالغ أو األشیاء المذكورة

  : أن تقوم بما یلي علیھا التي تحتوي ملى خزنات، یجب اتأو المقصور اتكل ھیئة تقوم عادة بتأجیر الخزن :50المادة  

المصلحة المختصة لكل وكاالتھا أو فروعھا التي تقوم بتأجیر تقدیم تصریح إلى مصلحة التسجیل التابعة لمحل إقامتھا وعند االقتضاء إلى )  1
  .الخزنات

ورقم  مسك دفتر أبجدي غیر خاضع للطابع یذكر فیھ اللقب واالسم والمھنة والسكن ومحل اإلقامة الحقیقیین لجمیع الشاغلین للخزنات) 2
  . نة المؤجرة مع بیان األوراق الثبوتیة المقدمةالخز

  . بجدیة أو السجالت أو الدفاتر الصغیرة عند كل طلب إلى أعوان إدارة التسجیلتقدیم الدفاتر األ) 3

  . من ھذا القانون في حالة رفض تقدیم الوثائق المشار إلیھا في ھذه المادة  143و 139وتطبق أحكام المادتین  

ة والعلب المقفولة المودعة لدى أصحاب البنوك أعاله تطبق على الظروف المختوم 49و 48إن األحكام الموجودة في المادتین  :51المادة  
  . ولدى أي من یستلم عادة ظروفا من ھذا النوع

  . أعاله 50ن إلى االلتزامات المنصوص علیھا في المادة ویخضع األشخاص المذكورو 

  القسم التاسع 

  )3(الكوارث الطبیعیة أو الوقائع الحربیة  األموال المتلفة أو المتضررة نتیجة  

تابعة وإن األموال المنقولة المادیة والعقاریة والمحالت التجاریة المتلفة أو المتضررة نتیجة الكوارث الطبیعیة أو وقائع الحرب  :52المادة  
ا لتركات مفتوحة، تخضع لقواعد التقدیر المحددة بموجب مرسوم یتخذ بناء على تقریر وزیر المالیة من أجل تصفیة رسم نقل الملكیة وتحصیلھ

  )4(.من طریق الوفاة

 القسم العاشــــــر

  ملكیة الرقبة و حق االنتفاع
  : إن قیمة ملكیة الرقبة وحق االنتفاع لألموال المنقولة والعقاریة تحدد، من أجل تصفیة ودفع الرسوم على النحو التالي :53المادة  

                                                 
 .  1989م لسنة . من ق   58معدلة بموجب المادة :   48المادة )1(
 .2018م لسنة . من ق  20معدلة بموجب المادة :  49المادة  )2(
 .1985م لسنة . من ق 114العنوان معدل بموجب المادة : القسم التاسع )3(
 .1985م لسنة . من ق  115معدلة بموجب المادة :  52 المادة )4(
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أو المعاشات، بالثمن المعبر عنھ مع إضافة جمیع األعباء النقدیة ما عدا  بالنسبة لنقل الملكیة لقاء عوض لألموال غیر الدیون أو الریوع)  1
  .من ھذا القانون 113و 101تطبیق المادتین 

لى نحو بالنسبة لنقل الملكیة بین األحیاء مجانا أو بالنسبة لنقل الملكیة الذي یتم عن طریق الوفاة، فان األموال المشار إلیھا أعاله تقدر ع) 2
إذا كان عمر المنتفع أقل من عشرین سنة كاملة، فإن حق االنتفاع یقدر بسبعة أعشار ملكیة الرقبة مقابل ثالثة أعشار الملكیة : لیة الطریقة التا

وزیادة عن ھذا العمر فإن ھذه النسبة تنقص من أجل حق االنتفاع وتزداد من أجل ملكیة .التامة، ومثلما یجب أن تقدر حسب قواعد التسجیل
وابتداء من سبعین عاما كامال من عمر المنتفع، تحدد النسبة بعشر واحد فیما یخص حق .سنوات دون تجزئة 10ر عن كل فترة الرقبة بعش

ومن أجل تحدید قیمة ملكیة الرقبة فإنھ ال تأخذ بعین االعتبار إال حقوق االنتفاع المفتوحة یوم .االنتفاع وتسعة أعشار فیما یخص ملكیة الرقبة
  . الرقبة نقل ملكیة ھذه

من قیمة الملكیة التامة لكل فترة عشر سنوات لمدة حق االنتفاع من دون تجزئة وذلك بغض ) 2/10(تفاع لفترة محددة یقدر بعشرین إن حق االن 
  . النظر عن عمر المنتفع

كان ومن أجل إھتالك ھذه الریوع أو  بالنسبة للدیون اآلجلة و الریوع الدائمة أو غیر الدائمة والمعاشات المحدثة أو المنقولة ألي سبب) 3 
 21أعاله حسب رأس المال  المحدد بموجب المواد ) 2المعاشات، بحصة من قیمة الملكیة التامة یتم إعدادھا تبعا للقواعد المبنیة في الفقرة 

  . من ھذا القانون) 2المقطع ( 225و 34و 23و 22و

 یترتب أي شيء من أجل اتحاد حق االنتفاع بالملكیة عندما یتم ھذا االتحاد عن طریق وفاة المنتفع أو انقضاء الوقت المحدد فیما یخص مدة وال 
  .االنتفاعحق 

المنصوص أعاله یجب أن تتضمن، تحت طائلة العقوبات  53من المادة  3و  2إن الوثائق والتصریحات الخاضعة ألحكام الفقرتین  :54المادة  
في حالة إعطاء بیانات غیر صحیحة، تاریخ ومكان والدة المنتفع وإذا كانت الوالدة قد تمت خارج الجزائر   1 –أوال  - 99علیھا في المادة 

نة یتثبت من ھذا التاریخ قبل التسجیل، وفي عدم ذلك فتحصل الرسوم المرتفعة جدا التي یمكن أن تكون مستحقة للخزی ،فإنھ، فضال عن ذلك
من ھذا القانون بناء على تقدیم شھادة المیالد وذلك في حالة  205ماعدا استرداد تحصیل الفائض في أجل األربع سنوات المحددة بموجبة المادة 

  . ما إذا تمت الوالدة خارج الجزائر 

  القسم الحادي عشر 

  القیم المحددة بموجب التصریحات التقدیریة لألطراف وعقود التوثیق 

  .یجب أن یكون التصریح  و التقدیر مفصلین، وذلك في جمیع الحاالت التي تحصل فیھا  الرسوم حسب تصریح تقدیري لألطراف  :55المادة 

إذا لم تكن المبالغ والقیم محددة في عقد أو حكم یعطي الحق النسبي أو التصاعدي، فانھ ینبغي على األطراف أن یتالقوا النقص قبل  : 56المادة 
  . اسطة تصریح تقدیري مصدق في أسفل العقدالتسجیل بو

من أجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن  )2- 1-  32إن الجرود التي یقوم بھا الموثقون تكون مماثلة للجرود المشار إلیھا في المادة  : 57المادة  
  : طریق الوفاة عندما توفر فیھا الشروط التالیة 

  .ورثة أو ممثلیھمإعداد الجرد من قبل الموثقین بمحضر ال) 1

  : البیان اإللتزامي في العقد للمعلومات التالیة) 2

  . المتغیبین إذا كانوا معروفین أسماء وصفات و سكن جمیع الورثة الحاضرین أو ممثلیھم أو المتخلفین أو  -أ  

  . تفصیل جمیع األشیاء المنقولة الناتجة عن التركة وتقدیر كل شيء فیھا - ب  

  . ع نقداتعیین األنوا -ج 

  . التصریح المقدم بالنسبة للدیون والقروض التي تركھا المتوفى -د  

الوارث الذي كانت تحت تصرفھ األموال الموروثة منذ الوفاة وأنھ لم یختلس منھا أي شيء ولیس لھ علم باختالس أي  ذكر القسم الذي أداه - ھ  
  . شيء

  . الموثق العقد یمكن إتمامھ فیما یخص تعداد الورثة بموجب عقد رسمي یعده  مین وقت إعداد الجرد فانووإذا كان الورثة غیر معل 

فیما بعد من طرف البلدیة وضمن األشكال المنصوص علیھا في المقطع األول  بعد الوفاة یمكن أن یتم إعداده إن عقد الجرد الذي لم یتم إعداده  
التحقیق عند االقتضاء، من طرف رئیس المحكمة رئیس المحكمة بمحضر جمیع الحالة یجب أن یصادق علیھ بعد  المادة، ففي ھذه، من ھذه 

  .األطراف المعنیین

 الباب الثالث

  آجال تسجیل العقود و التصریحات 

  القسم األول

  العقود العمومیة و العقود العرفیة 

  .أدناه   64یجب أن تسجل عقود الموثقین في أجل شھر ابتداء من تاریخھا باستثناء الحالة المنصوص علیھا في المادة :58المادة  

  : وتسجل على الخصوص في األجل المنصوص علیھ في المقطع أعاله العقود التالیة  

التجاریة والزبائن أو التنازل عن إیجار أو عن االستفادة بوعد العقود التي تتناول نقل الملكیة أو حق االنتفاع لألموال العقاریة والمحالت ) 1
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  . باإلیجار یتضمن الكل أو البعض من العقار

  . العقود التي تتضمن نقل حق التمتع باألموال العقاریة والمحالت التجاریة) 2 

یض رأسمالھا وكذلك التنازالت عن األسھم والحصص العقود التي تتناول تكوین شركة ومد أجلھا ودمجھا أو حلھا وزیادة أو اھتالك أو تخف) 3 
  . في الشركة

  . العقود التي تتناول قسمة ومبادلة األموال العقاریة بأي صفة كانت)  4

 إن العقود الموثقة التي تفتح الحق في الرسوم الثابتة تقدم من أجل تأشیرة التسجیل خالل الشھر الذي یلي شھر إعداد ھذه العقود، :59المادة  
طوابع منفصلة من قبل محرر الكتابة على النسخ األصلیة لھذه العقود وتكون ھذه الطوابع مساویة لمبلغ ویتم تحصیل الرسوم عن طریق وضع 

  . التي تثبتھا الرسوم الثابتة المنصوص علیھا من أجل العملیات 

لضبط وكذلك القرارات القضائیة خالل الشھر الذي یلي شھر یجب أن تسجل عقود الموثقین وأعوان التنفیذ التابعین لكتابات ا :60المادة  
  .إعدادھا

في اآلجال تقدم العقود و القرارات القضائیة الخاضعة لرسم التسجیل القضائي مثل العقود الموثقة الخاضعة للرسم الثابت، إلى المراقبة القانونیة 
مفتشیة الضرائب، واألخرى ترجع إلى المودع الذي یلزم عند انقضاء كل المحددة، وتكون مرفقة بجدول یعد في نسختین تودع إحداھما لدى 

ثالثة أشھر، أن یقدم إلى تأشیرة رئیس مفتشیة الضرائب، الفھرس الذي سجلت فیھ بصفة منتظمة كل العقود و القرارات الموجودة في جداول 
  )1(.األشھر السابقة و الشھر الجاري

  ". رسم الطابع المحصل لصالح الخزینة "السندات واألحكام و یحمل عبارة  العقود و فع الرسوم بوضع ختم ندي على یثبتد  

  . یجب أن تسجل العقود التي تتضمن نقل الملكیة أو حق االنتفاع لألموال المنقولة في أجل شھر ابتداء من تاریخھا :61المادة  

  . من ھذا القانون 64و 61و 60و 59و   58العقود المذكورة في المواد لیس ھناك أجل محدد فیما یخص تسجیل جمیع العقود غیر   :62المادة  

على الصفقات واالتفاقات المشھورة كأعمال تجاریة تم القیام بھا أو أبرمت تحت توقیع خاص ویترتب  أعاله   62تطبق أحكام المادة  :63المادة  
  . ذا القانونمن ھ) المقطع األول(262علیھا الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة 

  القسم الثاني

  الوصــــــــــــیـــة

 )2(.ملغاة:64المادة  

  القسم الثالث 

  نقل الملكیة عن طریق الوفاة 

أدناه، والتي یجب على   71إلى    66إن األجل المحدد لتسجیل التصریحات ماعدا األحكام الخاصة المنصوص علیھا في المواد من :65المادة  
  )3(.لھم تقدیمھا عن األموال المستحقة لھم أو التي انتقلت عن طریق الوفاة، یحدد بسنة واحدة ابتداء من یوم الوفاةالورثة أو الموصى 

  )4(.ملغاة:  66المادة 

  )4(.ملغاة: 67المادة 

  )4(.ملغاة:  68المادة 

إلى الوالیات وإلى جمیع المؤسسات العمومیة األخرى أو ذات النفع العام، فإن األجل، فیما  فیما یخص جمیع األموال الموصى بھا :69المادة
یوم یخص دفع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، ال یسري مفعولھ بالنسبة لجمیع الورثة أو الموصى لھم المعنیین بالتركة، إال ابتداء من ال

خیص بقبول الوصایا من دون أن یؤجل دفع الرسوم إلى ما بعد سنتین ابتداء من یوم وفاة الذي تبت فیھ السلطة المختصة في الطلب بالتر
  . صاحب التركة

-  یجب أن تطبق على كل التركة التي تتضمن أمواال موصى بھا إلى الوالیات والمؤسسات العمومیة األخرى، أو ذات النفع العام،  :70المادة 
ل الذي یجب خاللھ على الورثة أو الموصى لھم المعنیین بالتركة أن یدفعوا رسوم نقل الملكیة عن طریق أعاله المتعلقة باألج 69أحكام المادة 

  .الوفاة عن ھذه األموال

وال یسري ھذا األجل بالنسبة لكل وارث إال ابتداء من الیوم الذي تبت فیھ السلطة المختصة في الطلب بقبول الوصایا دون أن یؤجل دفع 
  . د سنتین ابتداء من یوم وفاة صاحب التركةالرسوم إلى ما بع

  . من ھذا القانون 366أعاله وأحكام ھذه المادة بممارسة حق االمتیاز الخاص بالخزینة والمنصوص علیھ في المادة  69ال تخل أحكام المادة  

من ھذا القانون  65أعاله، تذكر على سبیل البیان في التصریح المنصوص علیھ في المادة  52إن األموال، المشار إلیھا في المادة  :71المادة  
  . مع مراعاة تحدید األجل الذي یجب أن یقدم خاللھ التصریح التكمیلي لھذه األموال المتضمن تقدیرھا

                                                 
 .  1996م لسنة.من ق   40و   1994م لسنة .من ق  120معدلة بموجب المادتان:  60المادة  )1(
 .2004م لسنة . من ق 15ملغاة بموجب المادة :   64لمادة ا)2(
 .1979م لسنة . من ق 65معدلة بموجب المادة  :   65لمواد من ا )3(
  .2011م لسنة .من ق 22و ملغاة بموجب المادة  1979لسنة  . م. من ق 65معدلة بموجب المادة : 68إلى 66المواد من  )4(
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نوع المتنازل عنھا أو الموصى بھا لصالح الخدمات االجتماعیة أو الثقافیة أو ھیئات أخرى وتطبق أحكام المقطع أعاله على األموال من كل  
  )1(.معترف بنفعھا العام

 القسم الرابع

  أحكام مشتركة

العقود و إن یوم تاریخ العقد أو یوم فتح التركة ال یؤخذ بعین االعتبار ضمن اآلجال المحددة بموجب المواد السابقة من أجل تسجیل  :72المادة  
  . التصریحات

  : یأتيما  باستثناء تفتح مكاتب التسجیل للجمھور، حسب الساعة التي تحددھا اإلدارة كل یوم :73المادة 

  أیام الجمعة والسبت؛ - 

  )2(ة بموجب القانون؛ المحدد أیام األعیاد - 

  . للمحررات الحسابیة ه اإلدارة من أجل القفل الشھري  تحدد عند االقتضاء، بعد ظھر الیومالذي - 

  . االفتتاح والغلق على باب كل مصلحة اتوتعلق أیام وساع 

ن اآلجال المحددة بموجب ھذا القانون من أجل تسجیل العقود وكذلك من أجل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بھا، ومن أجل إیداع  إ :74المادة 
ا، تمدد إلى غایة یوم العمل األول الذي یلي، عندما ینقضي الیوم األخیر من األجل في یوم من أیام الغلق المنصوص التصریحات الخاصة بھ

  .أعاله 73علیھا في المادة 

 الباب الرابع

  المصالح المختصة بتسجیل العقود و نقل الملكیات 

  القسم األول

  العقود ونقل الملكیات غیر نقل الملكیات عن طریق الوفاة 

ال یمكن للموثقین أن یسجلوا عقودھم إال في مكتب التسجیل التابع للدائرة أو عند االقتضاء، في مكتب الوالیة الذي یوجد بھا ) 1 :75المادة  
  .مكتبھم

لمكان الذي تم فیھ ویسجل أعوان التنفیذ التابعون لكتابات الضبط عقودھم، إما في المصلحة التابعة لمحل إقامتھم وإما في المصلحة التابعة ل)  2
  .إعداد ھذه العقود

و ویسجلكتاب الضبط وكتاب اإلدارات المركزیة والمحلیة العقود التي یجب علیھم إخضاعھا لھذا اإلجراء في مكتب التسجیل التابع للدائرة، أ)  3
  )3(.مكتب الموجود في نطاق الوالیة التي یمارسون بھا مھامھمالعند االقتضاء، في 

إن محاضر البیع العمومي وبالمزاد لألثاث واألمتعة والسلع والخشب والفواكھ والمحاصیل وغیرھا من األشیاء المنقولة، ال یمكن  :  76المادة 
  .من ھذا القانون   163تسجیلھا إال في المصالح التي تمت فیھا التصریحات المنصوص علیھا في المادة 

 )4(.ملغاة|:   77لمادةا

  )5(.ملغاة :مكرر 77المادة  

  . بدون تمییز یمكن تسجیل العقود المبرمة في الخارج في جمیع مصالح التسجیل  :  78المادة 

الوصایا التي تمت في الخارج ال یمكن تنفیذھا على األموال الموجودة في الجزائر إال بعد تسجیلھا في المصلحة التي یتبع لھا محل  :  79المادة 
وفي حالة ما إذا كانت الوصیة تشمل تدابیر خاصة . في مكتب محل سكناه األخیر المعروف في الجزائرسكنى الموصي، إذا احتفظ بأحد و إال 

بعقارات موجودة في الجزائر، فیجب، فضال عن ذلك، أن تسجل في المكتب الذي یتبع لھ موقع ھذه العقارات من دون أن یترتب عن ذلك 
 .ازدواج الرسوم

  القسم الثاني

  الوفاة نقل الملكیة عن طریق 

یسجل نقل الملكیة عن طریق الوفاة في المكتب الذي یتبع لھ محل سكنى المتوفى، مھما كانت حالة القیم المنقولة أو العقاریة التي  : 80المادة  
  . یجب التصریح بھا

عدم وجود محل سكنى في الجزائر، فان التصریح یتم في المكتب الذي یتبع لھ مكان الوفاة وإذا لم تكن الوفاة قد وقعت في الجزائر، یتم  وعند 
 .التصریح في المكاتب التي تعینھا إدارة الضرائب

 

  

                                                 
 .  1996م لسنة . من ق   41معدلة بموجب المادة :  71المادة  )1(
  .2015لسنة . م.من ق 18معدلة بموجب المادة : 73المادة  )2(
 .  1985م  لسنة . من ق   116معدلة بموجب المادة :   75المادة  )3(
 .1992م لسنة . من ق   58و ملغاة بموجب المادة    1984م لسنة . من ق   121معدلة بموجب المادة :   77المادة )4(
 . 2011 م لسنة.من ق 22و ملغاة بموجب المادة   1984م لسنة .من ق   122محدثة بموجب المادة : مكرر  77المادة  )5(
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 البـاب الخـامس

  دفــــــــــع الرســـــــــوم

  القسم األول 

  المدینون بالرسوم 

  . إن رسوم العقود وعقود نقل الملكیة عن طریق الوفاة تدفع قبل التسجیل حسب المعدالت والحصص المحددة بموجب ھذا القانون :81 المادة 

ألي سبب كان ماعدا اللجوء إلى االسترجاع عند  وال یمكن ألحد أن یخفض من الدفع وال أن یؤجلھ تحت ذریعة النزاع في الحصة وال  
  . االقتضاء

  (*).ملغاة:  82المادة 

یكون األطراف متضامنین إزاء الخزینة من أجل تسدید الرسوم البسیطة والزائدة المترتبة على األحكام التحكیمیة والقرارات  :  83المادة 
  . القضائیة

 القسم الثاني

  الدفع الجزئي أو المؤجل 

ن تسدیده على ثالث دفعات متساویة بناء على الطلب الصریح من ھذا القانون یمك 250إن الرسم المنصوص علیھ في المادة  : 84المادة  
  . للشركة المدینة والمقدم والموقع في أسفل العقد المثبت إلنجاز العملیة

ما التي تلي كل و تسدد الدفعة األولى عند تسجیل العقد، أما الدفعتان األخیرتان فتستحقان من سنة إلى سنة ویجب دفعھما خالل العشرین یو 
  . % 5 باد فیھما فائدة تحدد اق سنوي، تزاستحق

  .وال یمكن قبول طلب التجزئة على دفعات إال إذا كان مصحوبا بعرض ضمانات كافیة 

 من ھذا القانون، تشمل إما رھونا على عقارات وإما رھونا حیازیة 366الضمانات التي ھي مستقلة من االمتیاز الممنوح بموجب المادة  إن ھذه
الضمانات في أجل  ویجب أن تحقق ھذه . ویجب أن تكون قیمتھا مساویة لمبلغ الرسوم المؤجلة على األقل. على محالت تجاریة أو قیم منقولة

  . ستة أشھر ابتداء من تسجیل العقد ما لم یسقط الحق فیھا أقصاه

  . إن دفع الرسوم المؤجلة یمكن كذلك أن یضمن عن طریق تقدیم كفالة مصرفیة 

  . المادة في الحاالت المنصوص علیھا في ھذه  ،  أدناه  87من المادة   8و  6و) المقطع الثاني( 5و) المقطع الرابع( 4وتطبق أحكام الفقرات 

  .یدفع الورثة أو الموصى لھم رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة : 85المادة  

  . ویكون الورثة الشركاء متضامنین

، ال یمكن  أعاله 85لتضامن من أجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة الممنوحة للخزینة بموجب المادة إن دعوى ا : 86المادة  
  . من ھذا القانون 236ممارستھا ضد الورثة الشركاء الذین یستفیدون من اإلعفاء المنصوص ملیھ في المادة 

الوفاة، بناء على طلب كل موصى لھ أو أي أحد من الورثة الشركاء على عدة یمكن تسدید مبلغ رسوم نقل الملكیة عن طریق   -  1 :87المادة  
المطلوب من دون أن یتم دفع ما  أقساط متساویة، بحیث یحل أجل القسط األول ثالثة أشھر على األكثر بعد تاریخ القرار الذي یمنح أجل الدفع 

  . تصریح بالتركةتقدیم ال من أجل تبقى، بعد أكثر من خمس سنوات من انقضاء األجل

بالمائة من الحصص الصافیة التي تلقاھا إما الورثة الشركاء المتضامنون  5تحدید ھذه األقساط باثنین، عندما ال تتجاوز رسوم نقل الملكیة  -2 
رفع باثنین تدریجیا بالمائة من نفس الحصص وھكذا دوالیك، ی 10وإما كل واحد من الموصى لھم، وتحدد بأربعة، عندما ال تتجاوز ھذه الرسوم 

، وذلك بدون أن تتجاوز عدد األقساط عشرة، و أن ال تفوق المدة بین كل قسط %5عدد األقساط كلما تجاوزت الرسوم مضاعف جدید یقدر ب 
  .أشھر على األكثر) 6(ستة 

قسط وتدرج في دفاتر الحسابات في أعاله، وتضاف إلى كل   84تحسب الفوائد على الرسوم المؤجلة حسب المعدل المحدد بموجب المادة  -3 
  . نفس أبواب المیزانیة التي تدرج فیھا الرسوم التي تنطبق علیھا

بالتركة وال یقبل ھذا الطلب إال إذا كان مرفقا بتصریح التركة  یقدم طلب األجل إلى مفتش التسجیل للمكتب الذي یجب أن یصرح لدیھ  -   4
  . نات الكافیةكاملة وبانتظام وإذا قدم المدینون الضما

من ھذا القانون، تشمل إما الرھن القانوني على  366وإن ھذه الضمانات التي ھي مستقلة عن االمتیاز الممنوح بموجب الفقرة األولى من المادة  
حالت تجاریة أو من المادة المذكورة، وإما الرھون على أي عقارات كانت إما رھون حیازیة على م 2عقارات التركة المشار إلیھا في الفقرة 

  .قیم منقولة

  . یجب أن تكون قیمتھا مساویة لضعف دین الخزینة على األقل

  .إن دفع الرسوم المؤجلة یمكن أن یضمن كذلك عن طریق تقدیم كفالة مصرفیة 

یبة خالل أجل وإذا لم یستجب المدین بالضر. تستطیع إدارة الضرائب أن تطلب ضمانات إضافیة، في أي وقت كان، إذا رأت ذلك ضروریا
  . شھر للطلب الذي قدم لھذا الغرض بموجب رسالة موصى علیھا مع إشعار باالستالم، فان الرسوم تصبح واجبة األداء فورا

                                                 
   .2011م لسنة .من ق 22ملغاة بموجب المادة : 82المادة  (*)
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دة إن الرھن القانوني الممنوح للخزینة على عقارات التركة یأخذ مرتبتھ من یوم تسجیلھ في المحافظة العقاریة ضمن الكیفیة والطریقة المحد -5 
  . وجب القانونبم

نسبة توقع العقود المثبتة لتأسیس ضمانات و شطب تسجیل االمتیازات والرھون الحیازیة وتحقیق أو استرجاع القیم المنقولة المقدمة كضمان، بال 
سوم التوثیق تخفض ر.تكون ھذه العقود معفاة من رسوم الطابع والتسجیل. لإلدارة، من طرف  مفتش المكتب حیث تكون الرسوم واجبة األداء

  . والرھون بمقدار النصف

  . في حالة التأخیر في دفع أي قسط مستحق من األقساط، فإن الرسوم الموقوفة تصبح واجبة األداء فورا من دون أي إنذار - 6

  . الكفایة المالحظین ال تطبق أحكام ھذه المادة على الرسوم المستحقة نتیجة اإلغفاالت أو عدم   -7 

  . في ھذه الحالة، ال تستحق الفوائد إال إلى غایة یوم الدفع. أن تسدد مسبقا الرسوم المؤجلة یمكن -8

كل ذي حق آلت إلیھ عن طریق التركة، أموال في ملكیة الرقبة، یستطیع في حدود الحصة النسبیة لملكیة الرقبة القیمة الخاضعة  -   1: 88لمادة ا 
ة عن طریق الوفاة والتي ھو مدین بھا إلى غایة انقضاء أجل ال یمكن أن یتجاوز ستة أشھر، ابتداء من للضریبة، أن یؤجل دفع رسوم نقل الملكی

  . یوم اتحاد حق االنتفاع بملكیة الرقبة

  . أعاله 87إن االستفادة من ھذا التدبیر مشروط بتأسیس ضمان الشروط المحددة بموجب المادة  -2 

، بالرھن القانوني على العقارات المؤسس بموجب 3  66یاز الممنوح لھا بموجب الفقرة األولى من المادة تحتفظ الخزینة باإلضافة إلى االمت -3 
  . من المادة المذكورة وذلك من أجل ضمان الرسوم المؤجلة بمقتضى ھذه المادة 2الفقرة 

تدفع ھذه الفوائد سنویا، ویستحق القسط األول، سنة بعد و. أعاله 84إن المبالغ التي أجل دفعھا، تعطي فوائد حسب المعدل المحدد في المادة  - 4
  . انقضاء األجل تقدیم التصریح بالتركة

واألمر كذلك، في حالة التنازل الكلي أو . في حالة التأخر في دفع الفوائد، فإن الرسوم الموقوفة تصبح واجبة األداء فورا من دون أي إنذار -5 
  .بة التي آلت إلیھالجزئي من قبل المالك عن ملكیة الرق

أعاله، یمكن إعفاؤه من دفع الفوائد التي نص على دفعھا في  88إن صاحب الحق الذي یستعمل الحق المنصوص علیھ في المادة : 89المادة 
كیة التامة للضریبة للمل من تلك المادة، ولكن رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة المستحقة، تؤسس عند إذن على القیمة الخاضعة  4الفقرة 

 . لألموال التي تلقاھا المدین بالضریبة یوم فتح التركة

قبل  وفي حالة عدم دفع الرسوم المؤجلة خالل الستة أشھر التحاد حق االنتفاع بملكیة الرقبة أو التنازل الكلي أو الجزئي عن ھذه األخیرة من 
  . أعاله 84طبقا للمعدل المحدد في المادة مالك الرقبة، تضاف إلى الرسوم المستحقة فوائد التوثیق المحسوبة 

إذا كانت تركة تشتمل إما على دیون ذات آجال اسمیة مستحقة بمقتضى عقود توثیقیة أو حكم وحل أجلھا بأكثر من خمس سنوات  :90المادة  
ع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة بعد الوفاة، وإما على مبالغ أو ریوع أو رواتب متأتیة من عقود تأمین موقعة من قبل المتوفى، فإن دف

ك من الخاصة بھذه الدیون أو المبالغ أو الریوع أو الرواتب، یمكن أن یؤجل إلى غایة تاریخ حلول اآلجال أو االستحقاق، إذا طلب األطراف وذل
  . سنة 15یتأخر دفع ما تبقى إلى أكثر من  دون أن 

  . أعاله 84االستحقاق، فإن الرسوم المؤجلة تعطي الفوائد حسب المعدل المحدد بموجب المادة  وفي حالة عدم الدفع عند تواریخ حلول اآلجال أو 

من ھذا  366ة  و یعفى األطراف من تقدیم ضمان، ولكن الخزینة تحتفظ باإلضافة إلى االمتیاز الممنوح لھا بموجب الفقرة األولى من الماد 
  . ة المذكورة من الماد  2بموجب الفقرة  القانون، بالرھن القانوني على العقارات المؤسس

تبقى  و فضال عن ذلك، في حالة المفاوضة في الدفع المعجل أو المادة شراء الكل أو البعض من الدین أو المبالغ أو الریوع أو الرواتب، فإن ما 
 .أو الریوع أو الرواتبدفعھ من الرسوم المؤجلة یكون واجب األداء فورا على المبلغ الكلي لھذه الدیون أو المبالغ 

  القسم الثالث 

  المساھمة في الدفع

یتحمل الرسوم المفروضة على العقود المدنیة و القضائیة التي تتضمن نقل الملكیة أو حق االنتفاع بالمنقوالت أو العقارات كما ھي : 91المادة 
  .توزیع عادل ومنصف محددة بموجب ھذا القانون، بالتضامن مع أطراف العقد التي یتعین علیھا إجراء

كیة غیر أنھ عندما یستفید أحد طرفي العقد، المشتري أو البائع، من إعفاء بموجب حكم من أحكام ھذا القانون، ال یتحمل إال نصف حق نقل المل
  )1(.الذي یتحملھ الطرف اآلخر

  )2(.النھائیة والعقود المبرمة في إطار قانون األسرة غیر أنھ تحصل من األطراف المعینة الرسوم المستحقة على األحكام والقرارات: 92المادة 

 الباب السادس

  العقوبات الجبائیة

  القسم األول

  عدم التسجیل أو التأخیر في التسجیل، اإلغفاالت والتصریحات الخاطئة 

یتعین ملى الموثقین والمحضرین ومحافظي البیع بالمزایدة الذین لم یسجلوا عقودھم في اآلجال المقررة، أن یدفعوا شخصیا غرامة  : 93المادة  

                                                 
 .  1994لسنة . ت. م. من ق  5و   1994لسنة . م. من ق 30معدلة بموجب المادتین :  91المادة  )1(
 .  1986سنة. م. من ق  42معدلة بموجب المادة :  92المادة  )2(
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  :یحدد مبلغھا عن كل مخالفة كما یأتي

  . إذا كان التأخیر في التسجیل یتراوح ما بین یوم واحد وثالثین یوما ، من الحقوق المتملص منھا،10% - 

بعد الیوم األخیر وذلك دون أن یتعدى مجموع اإللزام  عن كل شھر أو جزء من شھر التأخیر، إذا كان اإلیداع قد تم %  3ب ة مالیة مقدرة تلجئ- 
  %. 25المالي والغرامة الجبائیة المشار إلیھما أعاله كحد أقصى نسبة  

كتاب اإلدارات المركزیة والمحلیة، الذین لم یسجلوا عقودھم في غیر أن الموثقین الموظفین وكتاب الضبط وأعوان تنفیذ كتابات الضبط و 
اآلجال المقررة، یتعرضون لعقوبات تأدیبیة تمارسھا علیھم السلطة المختصة التي ینتمون إلیھا، دون المساس باحتمال تطبیق عقوبات أخرى 

  )1(.منصوص علیھا في القوانین والتنظیمات المعمول بھا

، العقود المتضمنة نقل   61على األطراف التي لم تسجل في اآلجال المنصوص علیھا في المادة   93تطبق أحكام المادة: مكرر   93لمادةا 
  )2(.الملكیة أو حق االنتفاع لألموال المنقولة

ارات، عندما ال یودع األطراف مبلغ غیر أن ھناك استثناء ألحكام المادة السابقة بالنسبة لعقود المیزانیة التي تتم في جلسة علنیة لإلد :  94المادة 
ھذه الحالة، یتابع التحصیل ضد األطراف من قبل مفتشي التسجیل ویتحمل األطراف  ففي . الرسوم المحددة بموجب القانون في أیدي الكتاب

  . زیادة عن ذلك، الرسم الزائد

نقضاء األجل، خالصات مصادق علیھا من طرفھم و الخاصة ولھذا الغرض، یقدم الكتاب إلى مفتشي التسجیل خالل العشرة أیام التي تلي ا 
  .بعقود لم تقدم لھم بصددھا رسوم من قبل األطراف وذلك تحت طائلة العقوبات التأدیبیة من قبل السلطة المختصة التي یتبعونھا

وظفو اإلدارة البحریة، تطبق علیھم عند عدم التسجیل في األجل المحدد لعقود أو محاضر بیع غنائم أو حطام سفینة یعدھا م : 95المادة 
  . أعاله   93العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

أعاله، التي تنص بالنسبة للمزایدات التي تتم في جلسة علنیة،    94تطبق على كتاب الضبط وموظفي اإلدارة البحریة أحكام المادة  :  96المادة 
  .ذمة الكتاب، عندما ال یودع األطراف الرسوم لدى الكتاب على تقدیم خالصة إلى مفتش التسجیل من أجل إبراء

  )3(.ملغاة:97المادة 

التصریحات بأموالھم المنقولة لھم عن طریق الوفاة، في  إن الورثة أو الموصى لھم الذین لم یقدموا، خالل اآلجال المنصوص علیھا :98المادة  
ھر التأخیر، ومستحق ابتداء من الیوم األول من الشھر الذي یلي تاریخ عن كل شھر أو جزء من ش % 1ب یدفعون تعویضا یحدد معدلھ 

  . دج 5.000وال یمكن أن یقل ھذا التعویض عن . استحقاقیة الرسوم التي یتعلق بھا

عن كل شھر أو جزء شھر دون أن  دج 100قدرھا  غرامة تھدیدیةوإذا لم یعطي التصریح الحق في أي رسم، یدفع الورثة أو الموصى لھم  
  . دج  500تقل عن 

ویتحمل األوصیاء والممثلون الشرعیون اآلخرون شخصیا العقوبات المنصوص علیھا في المقطعین أعاله، عندما یھملون التصریحات خالل  
  )4(.اآلجال

  : دج  5000أن تقل ھذه الغرامة عن  یعاقب بغرامة تساوي ضعف المبلغ اإلضافي للرسوم المستحقة من دون -أوال:  99المادة  

  : كل بیان غیر صحیح لھ انعكاس على مبلغ الرسوم في عقد ھبة بین األحیاء أو في التصریح بالتركة وعلى الخصوص البیانات المتعلقة -  1

  بدرجة القرابة بین الواھب المتوفى والورثة الموھوب لھم أو الموصى لھم؛ - 

  . لھم أو المنتفعون بأسماء وألقاب وتاریخ ومكان والدة كل من الورثة أو الموھوب لھم أو الموصى  - 

ویجب على الدائن . كل تصریح یقدم من أجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة ونتج عنھ بصفة غیر قانونیة تخفیض دین -2
  . یدفع الغرامة بالتضامن مع المصرحالمزعوم الذي أثبت بصفة خاطئة وجود ھذا الدین أن 

وفضال عن ذلك، یجب على المودع لدیھم أو الحائزین . من ھذا القانون 237و  232و  179إلى  175كل مخالفة ألحكام المواد من  -3 
 .دین بالضریبةأن یدفعوا شخصیا الرسوم المستحقة ماعدا حالة الرجوع على الم 178و  177المدینین الذین خالفوا أحكام المادتین 

 . كل إغفال یالحظ في تصریح بتركة لم تعطي الحق في أي رسم - 4

  )5(.دج، في حالة عدم استحقاق أي مبلغ إضافي للرسم نتیجة المخالفة 5.000یطبق مبلغ أدناه  -ثانیا 

في التصریحات باألموال المنقولة عن طریق الوفاة، رسما زائدا على الرسم  تعد الغرامة الخاصة باإلغفاالت المعترف بھا : 100المادة  
أعاله، عندما ال یثیر اإلغفال  98غیر أنھ، تطبق أحكام المادة . دج 1000المستحق بالنسبة لألشیاء المغفلة، دون أن یقل ھذا الرسم عن 

 )6(.المسجل الشك في حسن نیة المصرحین بھا

 

 

                                                 
 .2000م لسنة . من ق 22و 1996م لسنة .من ق 42،  1994م لسنة .من ق 31، 1993م لسنة .من ق 34، 1991ت لسنة .م.منق  4معدلة بموجب المواد : 93المادة  )1(
 .2000م لسنة .من ق 23محدثة بموجب المادة : مكرر 93المادة  )2(
  .2011م لسنة .من ق 22ملغاة بموجب المادة : 97المادة  )3(
 .2000م لسنة .من ق 21و    1981من ق م لسنة   65معدلة بموجب المادتین :   98المدة )4(
 .  2000م سنة .من ق   21معدلة بموجب المادة :   99المادة  )5(
 .  2000م  لسنة.من ق  21و  1985م لسنة .من ق  171معدلة بموجب المادتین :  100المادة  )6(
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 القسم الثاني  

  كفایة الثمن أو التقدیراتعدم  

  )1(.ملغاة:101المادة  

  )2(.ملغاة: 102المادة  

  )3(.ملغاة:103المادة  

  )4(.ملغاة:  104المادة

  )4(. ملغاة:  105المادة 

  )4(. ملغاة:  106المادة 

  )5(. ملغاة:  107المادة 

  )6(. ملغاة:108المادة 

ال یطبق الرسم الزائد إال إذا كان النقصان في تقدیر األمالك المصرح بھا ناتجا عن عقد سابق للتصریح وذلك بالنسبة لألمالك  :109المادة  
كان، بالعكس، العقد الحقا لھذا التصریح، فإنھ ال یحصل إال رسم بسیط على الفرق  وإذا.  أعاله   32التي یجب أن تحدد قیمتھا طبقا للمادة

  . الموجود بین تقدیر األطراف والتقدیر الموجود في العقود

ي عند إثبات إغفال أو عدم كفایة في تصریح بتركة، یكون ھناك رفع في القیمة الخاضعة للضریبة للمنقوالت تبعا للجزافي الذ : 110المادة  
من ھذا القانون، و یؤخذ بعین االعتبار ھذا الرفع من أجل حساب تكملة الرسم البسیط و  ° 3 -1 -    32، المحدد بموجب المادة % 10قدره 

  . العقوبة

ھ شخصیا ، ینتج عنھا، فضال عن تكملة الرسوم البسیطة المستحقة، تطبیق رسم زائد یتحمل أعاله  29كل مخالفة ألحكام المادة  :111المادة  
  . من ھذا القانون في حالة التصریح بالتركة 171أطراف العقد أو األشخاص المعینون في المادة 

و التقدیر المسجلین على نقل ملكیة عقارات أو حقوق عقاریة لقاء  إن الحقوق والرسوم والعقوبات المترتبة على نقصان األثمان أ :  112المادة
  . بائن لقاء عوض، تستحق على أطراف العقد بصفة مشتركة و بالتضامنعوض وعلى نقل ملكیة محل تجاري وز

  القسـم الـثالـث 

  اإلخــــــــــــفـــــاء 

یكون باطال وعدیم األثر كل اتفاق یھدف إلى إخفاء جزء من ثمن بیع عقارات أو تنازل عن محل تجاري أو زبائن وكل جزء  - 1 :113المادة  
  . مة بتمامھ أو جزء منھ یتضمن أمواال عقاریة أو محال تجاریا أو زبائنمن فارق ناتج عن تبادل أو قس

  . یمكن إثبات إخفاء الثمن بشتى وسائل اإلثبات المقبولة في مادة التسجیل -  2

تساوي  كل إخفاء في ثمن بیع عقارات أو تنازل عن محل تجاري أو زبائن و الفارق الناتج عن التبادل أو قسمة، یعاقب علیھ بغرامة -  3
دج ویدفع الغرامة األطراف المتضامنون ما عدا توزیعھا  10.000الغرامة عن  ضعف الحقوق و الرسوم المتملص منھا من دون أن تقل ھذه

  . بینھم بالتساوي

األطراف، وذلك  على االعقدعقد بیع أو مبادلة أو قسمة، أن یقوم بتالوة ھذو الذي یتلقى ،یتعین على الموثق الذي یعمل لحسابھ الخاص -  4
  . دج 500تحت طائلة غرامة مالیة تقدر بـ 

شیر في العقد بأن ھذه التالوة قد تمت ویؤكد تحت طائلة نفس العقوبة، حسب معلوماتھ، بأن ھذا العقد لم یعدل وغیر متناقض مع أي سند یو
  . مضاد یحتوي على زیادة في الثمن أو المعدل

ة عن  زیاد. فع الضریبة یخضع شخصیا شخص تم التأكد بأنھ كان شریكا بأي طریقة كانت في ممارسات تھدف إلى التملص من د كل  -5 
الغرامة  العقوبات التأدیبیة إذا كان موظفا مؤھال لتلقي العقود إلى غرامة تساوي أضعاف الحقوق والرسوم المتملص منھا من دون أن تقل ھذه

  . دج 10.000عن 

أعاله، المتھمین بأي طریقة كانت، بأنھم شركا ء في المناورات التي تھدف إلى التملص من دفع  5إن الموظفین المشار إلیھم في المقطع  -   6
من قانون العقوبات، في  124و 123الضریبة یعزلون، في حالة العود، من دون المساس بتطبیق العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 

  )7(.حقھم

ال تطبق على المزایدات العمومیة مادامت تتعلق بالقراءة على  األطراف المذكورین  أعاله،  113من المادة   4إن أحكام المقطع  :114مادة ال  
 . القراءة من المادة المذكورة وباإلشارة في العقود لھذه  4و  3و  2في المقاطع 

لتنازل عن حق في اإلیجار أو االستفادة من وعد باإلیجار على العقار كلھ أو جزء أعاله على عقود ا 113تطبق أحكام المادة   : 115المادة  

                                                 
 ) . تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة  .من ق 20ملغاة بموجب المادة : 101المادة  )1(
 ).لى قانون اإلجراءات الجبائیةتنقل ھذه األحكام إ(  2011م لسنة .من ق 20وملغاة بموجب المادة   1994م لسنة.من ق 32و   1991م لسنة.من ق   40،   1985م لسنة .من ق 118معدلة بموجب المواد :   102المادة )2(
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة .من ق 20وملغاة بموجب المادة    1985م لسنة .من ق   119معدلة بموجب المادة :   103المادة  )3(
 ).ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیةتنقل (  2011م لسنة .من ق 20ملغاة بموجب المادة :  106إلى  104د من واالم )4(
  ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة .من ق 20وملغاة بموجب المادة  1996م لسنة .من ق  43و   1982لسنة . م.من ق  59معدلة بموجب المادتین :  107المادة  )5(
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة .من ق 20وملغاة بموجب المادة  1996م لسنة .من ق 44معدلة بموجب المادة : 108المادة  )6(
 .2000م لسنة .من ق  21و  1996م لسنة .من ق 108،  1991من ق م ت لسنة    5معدلة بموجب المواد : 113المادة  )7(
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  . منھ

والذي یھدف  أعاله، 113عندما یالحظ وجود سند عرفي مضاد، غیر السندات المضادة المتعلقة باإلخفاء، المشار إلیھ في المادة  :116المادة  
تطبق غرامة مساویة لضعف العقود والرسوم المتملص منھا من ، عقد عرفي مسجل سابقافي عقد عمومي أو في  طة في الثمن المشتر إلى زیاد

  )1(.دج 10.000الغرامة عن  دون أن تقل ھذه 

تحت مظھر شروط تعطي  عندما یعترف بصفة ودیة أو یثبت قضائیا  بأن الطابع الحقیقي لشروط العقد أو االتفاق قد تم إخفاؤه  : 117المادة 
 . العقوبات جمیع األطراف المتعاقدین بصفة تضامنیة أقل ارتفاعا، فإنھ یترتب عن ذلك  رسم زائد مضاعف ویتحمل ھذهالحق في رسوم  

  القسم الرابع 

  حـق الشفعة 

  )2(.ملغاة:  118المادة  

  )3(.ملغاة :مكرر  118المادة  

  القسم الخامس 

  الغش الجبائي 

كل من تملص أو حاول التملص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة أو تصفیتھا أو فضال عن العقوبات الجبائیة المطبقة، یعاقب - 1 :119المادة  
دج، وحبس من  20.000دج إلى  5.000غرامة جزائیة تتراوح من ب، تدلیسیةاطرقدفع الضرائب أو الرسوم التي ھو خاضع لھا باستعمالھ 

  )4(. سنوات، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط )05( سنة إلى خمسة

ق غیر أنھ، ال یطبق ھذا التدبیر في حالة اإلخفاء إال إذا كان ھذا اإلخفاء یفوق عشر المبلغ الخاضع  للضریبة أو مبلغ رسم یساوي أو یفو
  . دج 1.000

بمناورات أخرى القیام م إعساره أو ینظبتكلف بالضریبة الم قیام ومن أجل تطبیق الفقرتین السابقین،تعتبر، على الخصوص، كمناورات تدلیسیة
  . على عرقلة تحصیل أي نوع من الضرائب أو الرسوم التي ھو مدین بھا

وفقا للشروط أمام الجھة القضائیة المختصة،  بھدف تطبیق العقوبات الجزائیةالمخالفات المشار إلیھا في المقطع األول أعاله،  تتابع -2 
  )5(.من قانون اإلجراءات الجبائیة 104المادة  المنصوص علیھا في

تطبق على الشركاء في الجرائم نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي ھذه الجرائم أنفسھم من دون المساس، عند االقتضاء،  - 1 :120المادة  
  . بالعقوبات التأدیبیة ضد الموظفین المؤھلین لتلقى العقود

و ما یلیھا من قانون العقوبات یطبق على الشركاء في الجرائم المشار   42نایات والجنح المذكورة في المادة والتعریف الخاص بالشركاء في الج 
  . إلیھا في المقطع األول السابق الذكر

  : ویعتبر كشركاء، على الخصوص، األشخاص 

   .الذین توسطوا، بصفة غیر قانونیة، في تحویل قیم منقولة أو تحصیل قسیمات في الخارج- 

  .الذین حّصلوا باسمھم قسیمات تعود إلى الغیر - 

أدناه، بحكم القانون، مضاعفة الغرامة المقررة للجریمة األولى، سواء كانت ھذه الغرامات جبائیة أو  3تنتج عن العود المحدد في الفقرة  - 2
  . جزائیة

الغرامة المطبقة تكون دائما مساویة ألربعة أضعاف ھذه الرسوم  غیر أنھ، فیما یخص العقوبات الجبائیة في حالة الرسوم المتملص منھا، فإن 
  )6(.دج 5000من دون أن تقل عن 

  . وتضاعف عقوبات الحبس المقررة للجریمة األولى 

  . أدناه 6في حالة العود، ضمن الشروط المحددة في الفقرة  ،وإن لصق ونشر القرار القضائي یؤمر بھما 

یرتكب خالل أجل خمس .في حالة العود، كل شخص أو شركة محكوم علیھ بإحدى العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون یكون -  3 
  . سنوات بعد قرار اإلدانة، جریمة تطبق علیھا نفس العقوبة

ویمكن تطبیقھا .في مادة الضرائبعلى العقوبات المنصوص علیھا ،من قانون العقوبات 53ال تطبق، في أي حال من األحوال، أحكام المادة  - 4
  . من ھذه المادة  6وفي الفقرة 2فیما یخص العقوبات الجزائیة باستثناء العقوبات المنصوص علیھا في المقطع الرابع من الفقرة 

  . إن العقوبات المقررة من أجل قمع الجرائم في مادة الضرائب تجمع مھما كان نوعھا -5 

نطوي على عقوبات جزائیة، تستطیع الجھة القضائیة المختصة أن تأمر بأن قرارھا یجب أن ینشر برمتھ أو فیما یخص الجرائم التي ت -   6
  . بملخص في الجرائد التي تعینھا ویلصق في األماكن التي تبینھا، والكل یكون على نفقة المحكوم علیھ

                                                 
 . 1996من ق م لسنة  108معدلة بموجب المادة : 116 المادة )1(
 ) .تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة  .من ق 20ملغاة بموجب المادة : 118المادة  )2(
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة .من ق 20وملغاة بموجب المادة  1985من ق م لسنة 120معدلة بموجب المادة :  مكرر 118المادة  )3(
 .2012من ق م لسنة 17معدلة بموجب المادة :   119مادة ال )4(
 .  2012من ق م لسنة 17معدلة بموجب المادة :   119المادة  )5(
 . 2000من ق م لسنة    21معدلة بموجب المادة :   120المادة  )6(
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ب علیھم أن یدفعوا متضامنین العقوبات المالیة المحكوم بھا إن األشخاص أو الشركات المحكوم علیھم لنفس الجریمة، یج - 1 :121المادة  
  . علیھم

كل حكم أو قرار حكم بھ ملى مخالف بالغرامات المنصوص علیھا في ھذا القانون یجب أن یتضمن أیضا الحكم بدفع الرسوم التي من  -2 
  . المحتمل أن یكون قد تم تدلیسھا أو تعریضھا للخطر

من قانون اإلجراءات الجزائیة   599إن الغرامات المالیة المنصوص علیھا في ھذا القانون ینتج عنھا، عند االقتضاء، تطبیق أحكام المادة  -3 
  . المتعلقة باإلكراه البدني

  . یون الجبائیةو یحدد الحكم أو قرار اإلدانة مدة اإلكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والد 

عندما ترتكب الجرائم من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التبعیة،  -  4
  . یحكم بھا على أعضاء مجالس اإلدارة أو الممثلین الشرعیین أو المؤسسین للشركة

اء مجلس اإلدارة أو الممثلین الشرعیین أو المؤسسین وعلى الشخص المعنوي، واألمر كذلك ویحكم في آن واحد بالغرامات الجزائیة على أعض 
  . بالنسبة للعقوبات الجبائیة المطبقة

 القسم السادس

  منع المراقبة الجبائیة

 )1(.ملغاة: 122المادة 

  الباب السابع

  الخاضعین للضریبة وأعوان الدولة العمومیینالتزامات 

  القسم األول

  الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة إلى القضاء العقود 

ال یمكن للموثقین وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط والموظفین العمومیین اآلخرین والسلطات اإلداریة أن  :123المادة  
أو على األصل المرفق بالصورة كما ال یمكن أن یعدوا أو یحرروا عقدا بمقتضى أو نتیجة عقد آخر خاضع لزوما إلى التسجیل على صورة 

یودع لدیھم أو أن یسلموه على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن یدمغ أو یسجل بصفة قانونیة حتى ولو كان أجل الطبع أو 
عملون لحسابھم الخاص والذین یطالبون دج، بالنسبة للموثقین الذین ی 500التسجیل لم ینقضي بعد وإال وقعوا تحت طائلة غرامة مالیة قدرھا 

  . شخصیا بدفع الحقوق

  . تستثنى من ذلك األوراق والعقود األخرى من ھذا النوع التي تبلغ إلى أطراف أو تتم بواسطة ملصقات وإشھارات 

شریطة أن یكون كل عقد من غیر أن الموثقین یستطیعون أن یحرروا عقودا بمقتضى أو نتیجة عقود یكون أجل تسجیلھا لم ینقضي بعد ولكن  
 ھذه العقود مرفقا بالعقد الذي أشھر فیھ إلیھ وأن یكون خاضعا في نفس الوقت مثلھ إلى إجراء التسجیل وأن یكون الموثقون مسؤولین شخصیا

  . لیس فقط عن رسوم التسجیل، بل أیضا عن الغرامات التي یكون خاضعا لھا ھذا العقد، ماعدا رجوعھم على األطراف

  )2(".رسم طابع محصل للخزینة"بت دفع رسم الطابع بوضع ختم ندي على العقود یحمل عبارة یث 

  )3(.ملغاة:  124المادة 

تذكر في جمیع نسخ العقود العمومیة أو المدنیة أو القضائیة التي یجب تسجیلھا بناء على نسخھا األصلیة، مخالصة الرسوم بكتابة  :125المادة 
  .حرفیة وكاملة لھذا الدفع

فیة أو مبرمة في ویذكر نفس البیان في النسخ األصلیة للعقود العمومیة أو المدنیة أو القضائیة أو غیر القضائیة التي تعد بمقتضى عقود عر
  .الخارج والتي تخضع للتسجیل

  .ج د 500یعاقب على كل مخالفة یرتكبھا الموثق الذي یعمل لحسابھ الخاص، بغرامة مالیة قدرھا 

  )5(.ملغاة:  126المادة  

یر محدود وأمالك عقاریة یجب أن یحتوي كل عقد یتضمن إیجار من الباطن أو حلوال أو تنازال عن إیجار أمالك منقولة لوقت غ : 127المادة 
  )6(.دج   500تجاریة، على االستنساخ الحرفي لعبارة تسجیل اإلیجار المتنازل عنھ كلیا أو جزئیا وھذا تحت طائلة غرامة مالیة قدرھا 

كلما أتخذ قرار على عقد مسجل یذكر ذلك في القرار مع بیان مبلغ الرسوم المدفوعة وتاریخ الدفع وتعیین المكتب الذي دفعت لھ  :128لمادة ا
ي ھذه الرسوم، وفي حالة اإلغفال یطلب مفتش التسجیل الرسم إذا لم یسجل العقد في مكتبھ، ماعدا إرجاع العقد الذي أتخذ من أجلھ القرار ف

  . إذا كان قد ثبت التسجیل األجل المحدد

  .و تطبق األحكام أعاله كلما قرر حكم أو قرار تحكیمي عقوبة على عقد مسجل وكان قد قدم للتسجیل في األجل المحدد لھ

على إن السلطات القضائیة التي تقدم لھا العقود الخاضعة إلجراء التسجیل في أجل محدد ولكن لم تسجل، یجب علیھا، إما بناء  :129المادة 

                                                 
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات  الجبائیة(  2002م لسنة.من ق   200، و ملغاة بموجب المادة  2000م لسنة.من ق   21المادة معدلة بموجب:   122المادة  )1(
 .  2000م لسنة .من ق  21و 1996م لسنة .من ق  45،  1991ت لسنة .م.من ق  6، 1986م لسنة .من ق   43معدلة بموجب المواد :   123المادة  )2(
 ) .تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة  .من ق 20وملغاة بموجب المادة    2000م لسنة.من ق   21و   1991ت لسنة .م.منق   7،   1986م لسنة .من ق   44معدلة بموجب المواد :   124المادة  )3(
 ) .تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة .من ق 20ملغاة بموجب المادة :  126المادة  )5(
   .  2000لسنة . م.من ق 21و  1991لسنة . ت. م.من ق 9معدلة بموجب المادتین :   127المادة  )6(
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  .طلب النیابة العامة و إما تلقائیا، أن تأمر بإیداع ھذه العقود لدى كتابة الضبط لكي یتم تسجیلھا فورا

  .فیما یخص طلبھا العامة و یعطى عقد للنیابة

 القسم الثاني 

  إیداع نسخة  ثانیة من العقود العرفیة لدى مصلحة التسجیل

إن األطراف الذین یحررون عقدا عرفیا خاضعا للتسجیل في أجل محدد، یجب علیھم أن یحرروا نسخة ثانیة إما على ورق عادي  :130المادة 
  . من قانون الطابع 54و إما على نصف ورقة من نفس الحجم علیھا طابع، ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة 

  .لموجودة على العقد نفسھ و تبقى مودعة لدى مكتب التسجیل حیث تتم اإلجراءاتوتكون على ھذه النسخة  الثانیة نفس التوقیعات ا

من  183ویمكن أن تسلم نسخة أو مستخرج من النسخة الثانیة المودعة لدى المكتب، ضمن الشروط المحددة بموجب المقطع األول من المادة 
  .ھذا القانون

ررا بلغة أخرى غیر اللغة الوطنیة ، فیجب أن یكون مصحوبا بترجمة كاملة تتم على إذا كان العقد العرفي الواجب تسجیلھ مح: 131المادة 
و في ھذه الحالة، تبقى الترجمة مودعة لدى المكتب وتكون بمثابة النسخة الثانیة . نفقة الطرف الملتمس و مصادقة من طرف مترجم معتمد

و تعفى منھ، حسبما إذا كان العقد نفسھ خاضعا أو ال لھذه الضریبة، وإذا أعاله، وھي تخضع لضریبة الطابع، أ130المنصوص علیھا في المادة
وعلى كان العقد العرفي محررا باللغة الوطنیة و لكن موقعا بلغة أجنبیة، فیجب أن تتم ترجمة التوقیعات من قبل مترجم معتمد على العقد نفسھ 

  .حق في أي رسم إضافي للطابعالنسخة الثانیة المودعة في المكتب، و ھذه الترجمة ال تعطي ال

  القسم الثالث

  الكشف الواجب تقدیمھ إلى مصالح نقل ملكیةمسح األراضي عند 

  إعداد العقود المعلنةأو الناقلة أو المنشئة للملكیة العقاریة

  )1(.ملغاة:132المادة 

  لرابع القسم ا

  توكید الصدق

كل تصریح بنقل الملكیة عن طریق الوفاة یقدمھ الورثة أو الموصى لھم أو األوصیاء أو المتصرفون الشرعیون، ینتھي بالعبارة :  133المادة  
  : التالیة

من قانون   134یؤكد المصرح صدق وصحة ھذا التصریح ویؤكد، فضال عن ذلك، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في المادة«  
  . »كلیا أو جزئیا متوفىریح یتضمن المبلغ نقدا والدیون والقیم المنقولة األخرى التي، حسب معلوماتھ، كانت ملكا للالتسجیل، أن ھذا التص

  .ویجب أن تكتب ھذه الجملة على ھذا النحو بخط المصرح

الثانیة من ھذه المادة وكذلك أحكام وعندما یؤكد المصرح أنھ ال یعرف أوال یستطیع التوقیع، فان المفتش یقرأ لھ العبارة الواردة في الفقرة  
  . أدناه، ویثبت في أسفل التصریح بأن ھذه اإلجراءات قد تمت وأن المصرح قد أكد أن تصریحھ صحیح تمام الصحة   134المادة 

أو لمحالت وفي كل عقد یكون موضوعھ إما بیع عقار وإما بیع محل تجاري أو أسھم، أو حصص في شركة، وإما مبادلة أو قسمة لعقارات  
تجاریة، یتعین على كل بائع أو شاري أو مقایض أو متقاسم أو على أوصیائھم أو متصرفیھم الشرعیین، أن یصرحوا للموثق القائم بالتحریر 

  )2(.المتفق علیھ) أو المعادل(بأن ھذا العقد یعبر عن كامل الثمن 

أعاله بصفة مغشوشة یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة   133ة إن الشخص الذي یقدم التوكیدات المذكورة في الماد :  134المادة 
  . من ھذا القانون  119

یصدر التوكید المغشوش من واحد أو عدة ورثة شركاء متضامنین أو إذا كان التصریح قدمھ وكیل، تطبق على الورثة المتضامنین  عندما 
  . اآلخرین أو الموكل نفس العقوبات، إذا تبین بأنھم على علم بالغش وإنھم لم یتمموا التصریح في أجل ستة أشھر

ھذه المادة، تجمع مع العقوبات الجبائیة المنصوص علیھا في ھذا القانون والتي تقمع اإلغفال  وإن العقوبات الجنحیة، المنصوص علیھا في 
  .واإلخفاء

یشرع في المالحقات بناء ملى شكوى إدارة التسجیل خالل األربع سنوات التي تلي التوكید المغشوش وذلك ضمن الشروط  :  135المادة
  . نمن ھذا القانو  2- 119 المحددة بموجب المادة

، یتعین على الموثق الذي یتلقى عقد بیع أو مقایضة أو  أعاله 4المقطع  113بغض النظر عن االلتزام الذي تفرضھ علیھ المادة  :  136المادة 
  . من قانون العقوبات  124و123أعاله،و كذا أحكام المادتین  134و133قسمة، أن یتلو على األطراف أحكام المادتین 

  )3(.دج 500الذي یعمل لحسابھ الخاص، تحت طائلة غرامة مالیة قدرھا  ،وة صراحة في العقد من طرف الموثقالتال یجب ذكر ھذه 

من ھذا القانون على عقود التنازل عن الحق في اإلیجار أو االستفادة من وعد باإلیجار   136و   133تطبق أحكام المادتین  :  137المادة 
  .یتضمن العقار كلھ أو جزء منھ

                                                 
 . 2011م لسنة  .من ق 22ملغاة بموجب المادة :  132المادة  )1(
 . 1981م لسنة .من ق  66معدلة بموجب المادة :   133المادة  )2(
 .2000لسنة . م.من ق  21و  1991ت لسنة.م.منق  10،   1986م لسنة .من ق 46معدلة بموجب المواد :   136المادة  )3(
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 القسم الخامس 

  والدة األطراف و جنسیتھم تاریخ ومكان

یجب أن یذكر في أي عقد أو تصریح یقدم للتسجیل تاریخ ومكان والدة األطراف وجنسیتھم، وذلك تحت طائلة رفض  :  138المادة  
  . اإلجراءات

فان  ،وفضال عن ذلك. البطاقة ومكان تسلیمھاو بالنسبة ألصحاب بطاقة التعریف الوطنیة، فان ھذا البیان یكون متبوعا بذكر رقم ھذه  
  . المصرحین المولودین بالخارج یجب علیھم أن یقدموا كل وثیقة أخرى أو بیان تطلبھ إدارة الضرائب

  القسم السادس 

  حق اإلطالع

  )1(.ملغاة:139المادة  

  )1(.ملغاة: 140المادة 

  )1(.ملغاة: 141المادة 

  )1(.ملغاة: 142المادة 

    )2(.ملغاة :مكرر   142المادة 

  )3(.ملغاة: 143المادة 

 )4(.ملغاة:144المادة  

  )4(.ملغاة:145المادة  

  )5(.ملغاة:146المادة  

 )6(.ملغاة: 147المادة  

  )7(.ملغاة: 148المادة  

 )7(.ملغاة:149المادة 

  )8(.ملغاة:150المادة 

  )8(.ملغاة:151لمادة ا 

 )8(.ملغاة: 152لمادة ا 

 القسم السابع 

  اإلیداع لدى مصلحة التسجیل للكشوف اإلجمالیة 

  ألحكام للعقود وا 

من ھذا القانون، یعدھا الموثقون وكتاب الضبط و أعوان التنفیذ التابعون لكتابات الضبط    9إن الكشوف المشار إلیھا في المادة :153المادة
  . رائب مجاناوكتاب اإلدارات المركزیة أو المحلیة، على استمارات تسلمھا إدارة الض

  : ویذكرون فیھا  

  . تاریخ ورقم العقود واألحكام الموجودة في الفھرس -  1

  . ألقاب وأسماء األطراف ومسكنھم - 2

  . نوع العقود أو األحكام -  3

  . المبالغ أو القیم الخاضعة للرسوم -  4

  . لغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة قانونیةمبلغ الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبیة المستحقة والمتضمنة قرار بمب -  5

  : القانون وتكون مرفقة بما یلي  الكشوف لدى مكتب التسجیل المختص في اآلجال المحددة بموجب ھذا  وتودع ھذه  

  .النسخ األصلیة أو البراءات الخاصة بالعقود والمسجلة فیھا - 1

  . دفع الرسوم المستحقة - 2

                                                 
 ). تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002من ق م لسنة   200ملغاة بموجب المادة :142إلى   139المواد من  )1(
 . 2011م لسنة .من ق 21ملغاة بموجب المادة  و  1996لسنة  . م.من ق 46محدثة بموجب المادة : مكرر 142المادة  )2(
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002من ق م لسنة   200وملغاة بموجب المادة  2000لسنة . م.من ق 21و 1996. م.من ق 47معدلة بموجب المادتین : 143المادة  )3(
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة  .من ق 20ملغیتان بموجب المادة :  145و 144المادتان )4(
 .2011م لسنة .من ق 22ملغاة بموجب المادة :  146المادة  )5(
 ).جراءات الجبائیةتنقل ھذه األحكام إلى قانون اإل( 2002من ق م لسنة   200ملغاة بموجب المادة : 147المادة  )6(
 ). تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة  .من ق 20ملغیتان بموجب المادة :  149و 148المادتان  )7(
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002من ق م لسنة   200ملغاة بموجب المادة : 152إلى  150المواد من  )8(
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عقود غیر القضائیة أو األحكام التي من طبیعتھا أن تسجل في الفھرس العام أو التي ھي موضوع مراقبة، ملخص بالنسبة لكل عقد عدا ال -  3
ما نقل تحلیلي على استمارة تسلمھا اإلدارة مجانا، تلخص فیھ ألحكام الرئیسیة للعقد أو الحكم ویحرر في نسختین عندما یتضمن العقد أو الحكم إ

األموال  محل تجاري أو عناصر محل تجاري، و إما بیع أسھم أو حصص في شركة وإما نقل ملكیة حق التمتع بھذه أو إنشاء ملكیة عقاریة أو 
  . نفسھا

  . الوثائق المقدمة خالل سیر الدعوى -  4

  

  القسم الثامن 

  فھارس الموثقین وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ التابعین 

  لكتابات الضبط وكتاب اإلدارات

 اتومحافظو البیع بالمزایدة وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ التابعون لكتابات ضبط وكتاب القضائیون یمسك الموثقون والمحضرون : 154المادة  
  : ي أتاإلدارات،  فھارس ذات أعمدة یكتبون فیھا یوما بعد یوم من دون ترك بیاض وال فصل بین السطور، وحسب األرقام، ما ی

دج عن كل 25.000 ھاوثائق و العقود التي یتلقونھا في شكل نسخ أصلیة أو براءات تحت طائلة غرامة مالیة قدرجمیع ال ،بالنسبة للموثقین) 1
  . إغفال

  . بالنسبة لكتاب الضبط، جمیع العقود واألحكام التي یتعین تسجیل نسخھا األصلیة بمقتضى أحكام ھذا القانون) 2 

  . یتلقونھا أو یبلغونھا لضبط، جمیع العقود واألوراق التيبالنسبة ألعوان التنفیذ التابعین لكتابات ا) 3 

  . أعاله 61و  58بالنسبة للكتاب، عقود اإلدارات الواردة في المادتین )  4

  . دج عن كل إغفال 25.000بالنسبة للمحضرین، كل العقود وأوراق التبلیغ التي یتلقونھا أو یبلغونھا، تحت طائلة غرامة  قدرھا ) 5 

 دج عن 25.000بیعات، تحت طائلة غرامة قدرھا حسب الم كل المحاضر المسلمة وكل العقود المسجلة  ،ة لمحافظي البیع بالمزایدةبالنسب)  6
  .كل إغفال

  )1(.تثبت كل مخالفة بموجب محضر

  :كل مادة من الفھرس تتضمن ما یلي: 155المادة 

  الرقم ؛)  1

  تاریخ العقد؛) 2

  نوع المادة ؛) 3

  وأسماء األطراف ومسكنھم؛ألقاب )  4

  ؛عندما یتعلق األمر بعقود یكون موضوعھا الملكیة أو حق االنتفاع أو التمتع بعقارات ،بیان األموال ومكانھا وثمنھا) 5

  . عالقة التسجیل) 6

  : ما یلي ،و یجب أن یذكر في فھرس الموثقین، فضال عن ذلك 

  بصورتھ لدى الموثق؛  شكل العقد، بمعنى ھل ھو نسخة أصلیة أو محتفظة)  1

  . المبلغ المسلف أو المتنازل عنھ أو المنقول، إذا كان األمر یتعلق بالتزام أو تنازل أو نقل) 2 

  )2(. ملغاة:156 المادة  

إلیداع أعاله، یمسك الموثقون دفترا یومیا ودفترا 156إلى  154من فضال عن الفھرس والسجل المنصوص علیھما في المواد  :157المادة  
  . ا رئیس المحكمةما ویوقعھمالسندات والقیم یرقمھ

  : ویجب أن یذكر في دفتر الیومیة یوما بیوم وحسب ترتیب التاریخ من دون ترك بیاض و ال نقصان وال نقل على الھامش، على الخصوص 

  أسماء األطراف؛ ) 1

وكل مادة لھا رقم ترتیبي وتتضمن .التي ھي في حوزة الموثق والجھة المخصصة لھا وكذلك اإلیرادات من كل نوع وخروج األموال المبالغ) 2
  . اإلحالة إلى صفحة الدفتر األستاذ حیث تم ترحیل إما اإلیرادات وإما المصاریف

ن دون ترك بیاض وال نقصان وال نقل على الھامش، على ویذكر في دفتر إیداع السندات والقیم یوما بیوم وحسب ترتیب التواریخ م 
  . الخصوص، باسم كل زبون، دخول وخروج السندات والقیم  لحاملھا أو االسمیة مع بیان أرقامھا وتسجیلھا

  . أدناه 158المادة  يو یخضع دفتر الیومیة ودفتر اإلیداع إلى تأشیرة مفتش التسجیل ضمن الشروط المنصوص علیھا ف 

یقدم الموثقون وكتاب الضبط وكتاب اإلدارات خالل األیام العشرة األولى من شھر ینایر وأبریل ویولیو وأكتوبر من كل سنة، إلى  :158ة الماد 
  . مفتشي التسجیل التابعین لمقر إقامتھم، فھارسھم لیؤشروا علیھا، ویذكروا في تأشیراتھم عدد العقود المسجلة

                                                 
 . 2018م لسنة .من ق 21و  2000م لسنة .من ق 24و  21،   1991ت لسنة .م.منق   12،   1986م لسنة .من ق 48معدلة بموجب المواد :   154المادة  )1(
 .2013م لسنة .من ق 06ملغاة بموجب المادة :  156المادة  )2(
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دج على الموثقین الذین یعملون لحسابھم  500تقدیم في اآلجال المحددة، مع تطبیق غرامة مالیة موحدة قدرھا یثبت بمحضر عدم القیام بھذا ال 
  )1(.الخاص، مھما كانت مدة التأخر

  )2(.ملغاة:159ة  الماد

قعھا رئیس المحكمة التابعة إن الفھارس الخاصة بالموثقین وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط، یرقمھا ویو :160ة  الماد 
  . للمكان الذي یوجد بھ ھؤالء الموظفون العمومیون وأما الفھارس الخاصة بكتاب اإلدارات فیرقمھا ویوقعھا رئیس اإلدارة

التنفیذ  وما یلیھا من ھذا القانون، فإن الموثقین وكتاب الضبط وأعوان 154فضال عن الواجبات المتعلقة بھم، بمقتضى المواد  :161المادة  
أعاله، وفي سجل غیر مدموغ یرقمھ ویوقعھ رئیس 154التابعین لكتابات الضبط،  یمسكون، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

المحكمة، فھارس ذات أعمدة یكتبون فیھا یوما بیوم من دون ترك بیاض وال كتابة بین السطور وحسب ترتیب األرقام، جمیع الوثائق والعقود 
  . واألوراق واألحكام والقرارات المعفیة من إجراءات الطابع والتسجیل

  :الفھرس تشمل  ھذا وكل مادة من 

  رقمھا ؛ - 1

  تاریخ العقد؛  -2 

  نوعھا ؛ -3

  .ألقاب وأسماء األطراف ومسكنھم  -  4

  . وكل عقد یكتب على الفھرس یجب أن یكون مصحوبا برقمھ الترتیبي 

الموثقین وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط یقدمون تحت طائلة نفس العقوبات، السجل المفھرس إن : 162المادة  
  .أعاله إلى مفتش التسجیل التابع لمحل إقامتھم لكي یؤشر علیھ ویذكر في تأشیرتھ رقم العقد األخیر المسجل  161المنصوص علیھ في المادة 

  . وم من كل شھرویتم ھذا التقدیم في أول ی

یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بعملیة الوساطة من أجل شراء عقارات أو محالت تجاریة أو بیعھا، أو  :مكرر 162المادة 
  : ا یليكمیشتري عادة باسمھ نفس الممتلكات، لتصبح ملكھ، إلعادة بیعھا 

أعاله، في مكتب التسجیل أین یوجد مقر إقامتھ أو أحد فروعھ أو إحدى  أن یصرح في مدة شھر، ابتداء من بدایة العملیات المذكورة)  1
  . وكاالتھ، عند االقتضاء

أن یمسك فھرسین بأعمدة، غیر خاضعین للطابع، یحدد شكلھما عن طریق التشریع الساري المفعول، یكتب فیھما یوما بعد یوم من دون ) 2
كل الحواالت ووعود بالبیع والعقود الناقلة للملكیة وعموما كل العقود المرتبطة بمھنة ترك بیاض وال فصل بین السطور وحسب ترتیب األرقام 

  . ویخصص أحد الفھرسین لعملیات الوسیط واآلخر للعملیات الممارسة بصفة المالك. الوسیط أو بصفتھ كمالك

 )3(.طالعمكرر، من أجل ممارسة أعوان اإلدارة الجبائیة حق اال 142أن یتقید بأحكام المادة )  3

 القسم التاسع 

  البیع العمومي للمنقوالت 

ال یمكن بیع األثاث واألمتعة والسلع واألخشاب والفواكھ والمحاصیل وجمیع األشیاء األخرى المنقولة، عالنیة وبالمزاد، إال   :163المادة  
  . بمحضر و بمساعدة الموظفین العمومیین المؤھلین للقیام بذلك

یمكن ألي موظف عمومي أن یقوم ببیع علني وعن طریق المزاد ألشیاء منقولة من دون أن یقدم مسبقا التصریح إلى مكتب التسجیل التابع  وال 
  . للدائرة التي یتم فیھا البیع

ھذا التصریح أسماء وصفة  ویتضمن.الضابط العمومي أو یحرر التصریح في نسختین ویؤرخھ ویوقعھ الموظف العمومي :164المادة  
وال یصح ھذا التصریح . ومسكن الموظف و الملتمس والشخص الذي یبیع أثاثھ وبیان المكان الذي یتم فیھ البیع، وبیان الیوم وساعة افتتاح البیع

  . إال ألثاث الشخص المذكور فیھ

ررة على ورق مدموغ وعلیھا تأشیرة التسجیل إلى تقدم إحدى النسختین المح. ویودع التصریح بمكتب التسجیل وبسجل بدون مصاریف 
أما النسخة األخرى المحررة على ورق غیر مدموغ فتحفظ في . الذي یجب علیھ أن یرفقھ بمحضر البیع أوالضابط العمومي الموظف العمومي

  )4( .دج 50.000أیام قبل تاریخ إفتتاح جلسة البیع، تحت طائلة غرامة قدرھا ) 10(خالل أجل عشرة  مكتب التسجیل

وكل جلسة یقفلھا . كل شيء یرسى علیھ المزاد یذكر فورا في المحضر ویكتب الثمن بالحروف كما یكتب باألرقام خارج السطر :165المادة  
  .الموظف العمومي ویوقعھا 

  . خالصة التسجیلعندما یتم البیع على إثر جرد، ویذكر ذلك في المحضر مع بیان تاریخ الجرد و اسم الموثق الذي قام بھ وم

  .أعاله 76إن محاضر البیع ال یمكن تسجیلھا إال في المكاتب التي قدمت فیھا التصریحات و ذلك طبقا ألحكام المادة  :166المادة 

                                                 
 .  2000لسنة . م.من ق 21و    1991لسنة . ت. م.من ق  13،   1986لسنة . م.من ق  49معدلة بموجب المواد :   158المادة  )1(
 ) .تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة  .من ق 20و ملغاة بموجب المادة    2000م لسنة.من ق  21من1991ت لسنة .م.منق  14،   1986م لسنة .من ق   50معدلة بموجب المواد :   159المادة  )2(
 .1996م لسنة . من ق  48محدثة بموجب المادة : مكرر 162مادة ال )3(
 .2018م لسنة .من ق 22 المادةبموجب  عدلةم:  164لمادة ا )4(
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 61ة  بموجب الماد و یحصل رسم التسجیل على مقدار المبالغ التي یحتوي علیھا كلیة محضر الجلسات الذي یجب تسجیلھ في األجل المحدد 
  .  أعاله 

  : بمحضر یحرر تثبت المخالفات لألحكام المبینة أعاله  :167المادة  

  من كل موظف عمومي قد یقوم ببیع دون أن یقدم أي تصریح عن ذلك؛  - 

  من كل موظف لم یرفق التصریح بمحضر البیع؛  - 

  عن كل مادة موضوع المزاد لم تذكر في محضر البیع زیادة عن استرجاع الرسم؛  - 

  ؛ وعقوبات التزویر عن كل تزییف لنفس المواد موضوع المزاد والمذكورة في المحضر فضال عن استرجاع الرسم - 

  . عن كل مادة لم یكتب ثمنھا بالحروف في المحضر - 

  )1(.م المستحقةكما یثبت بمحضر المخالفات األخرى ألحكام ھذا القانون المرتكبة من طرف الموظفین العمومیین فضال عن استرجاع الرسو 

  )2(.ملغاة :مكرر 167المادة  

یرخص ألعوان التسجیل بأن ینتقلوا إلى جمیع األماكن التي یجري فیھا البیع العلني وبالمزاد وأن تقدم لھم محاضر البیع ونسخ   :  168المادة  
یضا أن یطلبوا مساعدة ممثل عمومي للمكان الذي تم ویمكنھم أ . ویحررون محاضر المخالفات التي تعرفوا علیھا وأثبتوھا. التصریحات المسبقة

  . فیھ البیع

  .تتم المالحقات والدعاوى وبالكیفیة المنصوص علیھا في الباب الرابع عشر من ھذا القانون ،وھكذا 

  . ویمكن قبول الدلیل بالبینة فیما یخص البیوع التي تمت مخالفة لألحكام السابقة

أعاله، الموظفون العمومیون الذین قاموا ببیع أثاث عمومي ) المقطع الثاني(  163لمنصوص علیھ في المادة یعفى من التصریح ا :169المادة  
  . و ببیع األمتعة المقدمة على سبیل الرھن إلى مؤسسات القروض المؤھلة

جاریة المحجوزة من قبل قابضي الضرائب تكلف إدارة التسجیل والطابع، بالرغم من جمیع األحكام المخالفة،  بتقدیر المحالت الت :170المادة  
  . المختلفة

  القسم العاشر 

  االلتزامات الخاصة التي تھم نقل الملكیة عن طریق الوفاة 

إن الورثة أو الموصى لھم وأوصیاءھم یجب علیھم أن یقدموا تصریحا مفصال یوقعونھ على استمارة مطبوعة تقدمھا إدارة  :171المادة  
  . الضرائب مجانا

ك غیر أنھ، فیما یخص العقارات التي توجد في دائرة مكاتب أخرى غیر المكتب الذي قدم فیھ التصریح، فان التعیین والشمول أو المساحة وكذل 
  . القیمة یكون مفصال بصفة متمیزة بالنسبة لكل مكتب توجد في نطاقھ ھذه األمالك، على استمارة تقدمھا إدارة الضرائب ویوقعھا المصرح

أعاله، یكون مفتش التسجیل مؤھال لیطالب برسم نقل الملكیة عن  171المشار إلیھ في المادة  ،في حالة عدم تقدیم التصریح :مكرر 171ادة الم 
طریق الوفاة التي تمت تصفیتھا تلقائیا على أساس عناصر التركة الموجودة في حوزتھ ولیس برفعھا أو تخفیضھا حسب التصریح الواجب 

  )3(.تقدیمھ

أعاله، اسم ولقب كل واحد من الورثة أو الموصى لھم وتاریخ  171یجب إن یذكر في التصریح المنصوص علیھ في المادة   : 172المادة  
  . ومكان والدتھم

ا وإذا حصلت الوالدة خارج الجزائر، فضال عن ذلك یتثبت من ھذا التاریخ قبل تسجیل التصریح، وفي عدم ذلك، تحصل الرسوم المرتفعة جد 
  . من ھذا القانون 205والتي تكون مستحقة للخزینة، ماعدا رد المقبوض زیادة، ضمن الشروط المحددة في المادة 

  . من ھذا القانون على كل بیان غیر صحیح في البیانات المنصوص علیھا في ھذه المادة 203وتطبق أحكام المادة  

أعاله، تحرر في نسختین عندما  171المنصوص علیھا في المقطع األول من المادة إن تصریحات نقل الملكیة عن طریق الوفاة  :173المادة  
  . دج 10.000یصل المال اإلجمالي للتركة إلى 

یطلبوا من الورثة وذوي الحقوق التوضیحات وكل  وان مصلحة التسجیل الذین لھم على األقل رتبة مراقب، أن عیستطیع أ : 174المادة  
  . أعاله 47و 46و 45ندات والقیم العقاریة غیر المذكورة في التصریح والداخلة ضمن إطار أحكام المواد اإلثباتات فیما یخص الس

وعندما یقدم طلب اإلثبات بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار باالستالم، فیجب أن یرد علیھ في األجل المحدد من قبل مصلحة التسجیل  
  . والذي ال یمكن أن یقل عن ثالثین یوما

أعاله، غیر  45وفي حالة عدم الرد في األجل المحدد، وإذا كان الرد بمثابة رفض عن اإلجابة، یصبح الدلیل العكسي المحتفظ بھ في المادة  
  . مقبول مع مراعاة االستردادات التي تظھر فیما بعد مثبتة

                                                 
 .1986م لسنة .من ق 51معدلة بموجب المادة :  167المادة  )1(
 .. 2011م لسنة  .من ق 22ملغاة بموجب المادة  و  2000م لسنة .من ق 21ومعدلة بموجب المادة  1986 م لسنة.من ق   52محدثة بموجب المادة : مكرر 167المادة  )2(
 .   1986م لسنة .من ق   53محدثة بموجب المادة : مكرر  171المادة  )3(
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دج، وذلك من دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا  5000إلى  500ویعاقب عن المخالفات ألحكام ھذه المادة بغرامة جبائیة تتراوح من  
  )1(.في ھذا القانون والمتعلقة بعدم مراعاة االلتزامات التي ینص علیھا القانون

 القسم الحادي عشر

  وثیقة التأمین ضد السرقة والحریق الموقعة من قبل أشخاص متوفین 

إن الورثة أو الموصى لھم في التصریحات الخاصة بنقل الملكیة عن طریق الوفاة واألطراف في العقود المثبتة لنقل الملكیة بین  :175المادة  
موضوع األحیاء مجانا، یجب علیھم أن یخبروا فیما إذا كانت الحلي واألحجار الكریمة واألشیاء الفنیة أو المجموعات الداخلة في نقل الملكیة، 

ن ضد السرقة أو ضد الحریق جار بھ العمل یوم الوفاة أو یوم العقد، وفي حالة تأكد ذلك، فیجب ذكر تاریخ العقد واسم المؤمن أو عقد تأمی
  . عنوانھ التجاري ومسكنھ وكذلك مبلغ األخطار

بھ العمل وقت الوفاة، حلیا أو  إن الشركات وھیئات التأمین التي تكون قد أمنت ضد السرقة أو ضد الحریق بمقتضى عقد جار : 176المادة  
الذي أحجارا كریمة أو أشیاء فنیة أو مجموعات موجودة في الجزائر وتابعة لتركة تقوم بفتحھا، یجب علیھا أن تقدم إلى مدیر الضرائب للوالیة 

  : یتبع لھ محل إقامتھا، خالل الخمسة عشر یوما التي تلي الیوم الذي علمت فیھ بالوفاة، مذكرة تذكر فیھا 

  اسم المؤمن أو عنوانھ التجاري ومسكنھ؛  -  1

  اسم ولقب المؤمن لھ ومسكنھ وكذلك تاریخ وفاتھ؛ -2 

  . رقم وثیقة التأمین وتاریخھا ومدتھا وقیمة األشیاء المؤمن علیھا -  3

  .ویسلم عن ذلك وصال 

  )2(.المذكرات على استمارات مطبوعة تسلمھا إدارة التسجیل مجانا وتحرر ھذه 

  قسم الثاني عشرال

  السندات أو المبالغ أو القیم المودعة المبالغ المستحقة بسبب الوفاة

  التزامات المودع لدیھم أو المدینین

إن اإلدارات العمومیة والمؤسسات أو الھیئات، أیا كانت، الخاضعة لمراقبة السلطة اإلداریة والشركات وأصحاب البنوك  - 1 :177المادة  
الضبط الذین یكونون من المودع لدیھم أو الحائزین أو المدینین بسندات أو مبالغ أو قیم تابعة لتركة قاموا بفتحھا، یجب أن  والموثقین أو كتاب

ویسلم عن . ھمیحرروا قائمة بھذه السندات أو المبلغ أو القیم، قبل الدفع أو التقدیم أو التحویل إلى مدیر الضرائب للوالیة الذي یتبع لھ محل إقامت
  . ك وصلذل

  تحرر ھذه القوائم على استمارات مطبوعة تسلمھا إدارة التسجیل مجانا؛ - 2 

أو المرتبات أیا كانت المترتبة علیھا بسبب أو بمناسبة  إن الشركات أو الصنادیق أو ھیئات التأمین ال یمكنھا أن تحرر من المبلغ أو الریوع - 3 
وفاة المؤمن لھ، أو أي مستفید یسكن في الجزائر أوفي الخارج إذا لم تكن بناء على تقدیم شھادة یسلمھا من دون مصاریف مفتش التسجیل، 

  . الوفاةیثبت فیھا إما المخالصة وإما عدم استحقاقیة الضریبة المترتبة عن نقل الملكیة بسبب 

غیر أنھ، یمكنھا بناء على طلب مكتوب من المستفیدین، محرر على ورق غیر مدموغ، أن تدفع الكل   أو البعض من المبالغ المترتبة علیھا  
  . نقل الملكیة عن طریق الوفاة إلى المفتش المختص لتلقي التصریح بالتركةرسوم كمخالصة ل

أو وال تطبق أحكام ھذه الفقرة عندما یكون مجموع المبالغ أو الریوع أو المرتبات أیا كانت، المترتبة على مؤمن واحد أو عدة مؤمنین بسبب  
 دج، ویعود إلى الزوج الذي ھو على قید الحیاة أو إلى مستحقي اإلرث من عمود النسب الذین لیس 10.000بمناسبة وفاة المؤمن لھ، ال یتجاوز 

  . لھم في الخارج موطن فعلي أو قانوني

وھذا التدبیر مرتبط بشرط وھو أن یقدم المستفید من التأمین طلبا مكتوبا یحتوي على تصریح بأن مجموع التعویضات المذكورة ال یتجاوز 
  )3(.دج 10.000

لى اإلدارات العمومیة أو المؤسسات أو الھیئات أو أعاله، تطبق ع 177من المادة   3إن تدابیر الفقرتین األولیتین من المقطع : 178المادة  
ین في المقطع األول من نفس المادة، والذین یكونون من المودع لدیھم أو الحائزین أو المدینین بالسندات أو المبالغ نالشركات أو األشخاص المعی

  . ون لھم في الخارج موطن فعلي أو قانونيأو القیم التابعة لتركة قاموا بفتحھا وآلت إلى واحد أو عدة ورثة أو موصى لھم یك

أعاله، خالل الثالثة أشھر على األكثر من فتح حساب على  177األول من المادة  مقطعیجب على المودع لدیھم المعینین في ال:  179المادة 
قب و مسكن كل مودع لدیھ وكذلك تاریخ الشیاع أو جماعي مع التضامن، أن یعلموا مدیر الضرائب للوالیة الذي یتبع لھ محل إقامتھم باسم و ل

  . فتح الحساب

ویجب علیھم خالل الخمسة عشرة یوما من التبلیغ الذي تقدمھ لھم إدارة التسجیل، فیما یخص وفاة أحد المودع لدیھم، أن یقدموا إلى مدیر  
 )4(.ة یوم الوفاة في أموال أصحاب الحساب الشركاءالضرائب للوالیة الذي یتبع لھ محل إقامتھم قائمة السندات أو المبالغ أو القیم الموجود

  

                                                 
 .  2000م لسنة.من ق   21معدلة بموجب المادة :   174المادة )1(
 .  1989م لسنة .من ق   58معدلة بموجب المادة :   176المادة )2(
 .  1989م لسنة .من ق   58معدلة بموجب المادة :  177المادة  )3(
 .1989م لسنة .من ق   58معدلة بموجب المادة :  178المادة  )4(
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 القسم الثالث عشر 

  التزامات مفتشي التسجیل

ونقل الملكیات التي تم دفع  ال یستطیع مفتشو التسجیل بأي حال ولو كان األمر یتعلق بإجراء خبرة، أن یؤجلوا تسجیل العقود  :  180المادة  
  . ا القانونرسومھا حسب المعدالت المضبوطة بموجب ھذ

غیر أنھ، إذا كان عقدا لیست لھ نسخة أصلیة أو ورقة ، . وال یمكنھم كذلك أن یوقفوا أو یعطلوا اإلجراءات عن طریق احتجاز عقود أو أوراق  
ل من یتضمن معلومات من الممكن أن تفید في اكتشاف رسوم مستحقة، فإن المفتش لھ الحق أن یستخرج نسخة عنھا و أن یصدقھا طبقا لألص

  . قبل الموظف الذي قدمھا

في حالة الرفض، یمكنھم االحتفاظ بالعقد طیلة أربع وعشرین ساعة فقط لكي یتمكنوا من مراجعتھ من حیث الشكل، ما عدا التكرار عند 
  . االقتضاء

  )1(.العرفیة التي تقدم إلى التسجیل ویطبق ھذا التدبیر على العقود 

تنقل تأشیرة التسجیل على العقد المسجل أو على التصریح بالتركة أو على مستخرج العقد العرفي المحتفظ بھ في مكتب  : 181المادة  
  . التسجیل

  .ویبین فیھ المفتش باألحرف وتاریخ وصفة السجل ورقم ومبلغ الرسوم المدفوعة 

رسم خاص، فإن المفتش یذكرھا بصفة موجزة في مخالصتھ ویبین  وعندما یتضمن العقد عدة تدابیر، تعطى كل واحدة منھا الحق في استحقاقیة
  . فیھا بصفة متمیزة حصة كل رسم مدفوع

أعاله ویعطي مخالصة عن التسجیل، فیما یخص العقود 153یراقب مفتش التسجیل الكشوف التي تقدم لھ تنفیذا لتدابیر المادة  :182المادة  
  . أعاله 181صلیة طبقا ألحكام المادة المسلمة من دون االحتفاظ بصورھا والنسخ األ

ثائق و یضع على الوثائق المقدمة إلى القضاء تأشیرة مؤرخة وموقعة، ثم یرسل ھذه الوثائق إلى كتابة الضبط في أجل أقصاه یومین باستثناء الو 
  . المخالفة للتشریع في مادة الطابع والتسجیل

ل مستخرجات من سجالتھم إال بأمر من رئیس المحكمة، عندما ال یطلب ھذه المستخرجات أحد ال یستطیع أن یسلم مفتشو التسجی  :183المادة   
  . األطراف المتعاقدة أو ذوي حقوقھم

  :  مو یدفع لھ 

  . دج 500دج، للبحث عن كل سنة من السنوات المذكورة، من دون أن یتجاوز األجر بأي حال من األحوال بھذا الصدد،  50 - 1

  .بة تسلیم نسخ إلى الخواص وفضال عن الورق المدموغ، فإن كل كشف بدأ فیھ یستحق كلیةدج، بمناس 50 -2

  )2(.وال یمكنھم جلب أكثر من ذلك

ا في الرسوم المؤسسة بموجب أحكام ھذا القانون وفي العقوبات المترتبة فتخفیتخفیضا أو ال یمكن ألي سلطة عمومیة أن تمنح  -1: 184المادة   
  . وال أن توقف أو تعمل على إیقاف التحصیل، من دون أن تكون مسؤولة شخصیا عن ذلك

ات الجبائیة غرامفي ال أو تخفیفا  أن تمنح تخفیضا ائیةبجدارة الإلیمكن لحالة الغش وبناء على طلب المكلفین بالضریبة،  ما عداغیر أنھ، فی -2 
  )3(.من قانون اإلجراءات الجبائیة 93وفقا ألحكام المادة  المترتبة في مادة التسجیل

  )4(.ملغاة:185المادة  

  )4(.ملغاة:186المادة   

  )4( .ملغاة:   187المادة  

أعاله من قبل الموظفین العمومیین على نسخ ومسودات   14یتم إثبات تسدید الرسوم المستحقة على العقود المشار إلیھا في المادة :   188لمادة ا 
: " العقود بواسطة تأشیرة توضع في الزاویة العلیا من الصفحة األولى من ھذه الوثائق وتبین مبلغ الرسوم الواجبة األداء متبوعة بالكلمات

  .وكذلك الرقم الذي سجل بھ العقد في الفھرس المطابق" عن طریق وضع طوابع منفصلة رسوم مسددة

  )5(.وبالنسبة للعقود المسلمة من دون االحتفاظ بصورھا وخاضعة للرسوم، فإن التأشیرة توضع على العقد نفسھ ضمن نفس الشروط 

  لقسم الرابع عشر ا

  لفردیة للوفاة الشھادات ا

اء المجالس الشعبیة البلدیة إلى رؤساء مفتشیات الضرائب المختصین إقلیمیا، بواسطة كشف إرسال محرر في یقدم رؤس  :189المادة  
  . نسختین، الشھادات الفردیة للوفاة خالل العشرة أیام األولى لكل شھر فیما یخص الوفیات المصرح بھا خالل الشھر السابق

                                                 
 .1986م لسنة .من ق  54معدلة بموجب المادة  :  180المادة )1(
 . 2000 م لسنة.من ق 25معدلة بموجب المادة :  183المادة )2(
 . 2012م لسنة .من ق 18و  1991م لسنة .من ق 42و  1989م لسنة .من ق 58و  1983م لسنة .من ق  107و  106معدلة بموجب المواد :  184المادة )3(
 .2011م لسنة .من ق 21ملغاة بموجب المادة : 187إلى 185المواد من )4(
 .1986 م لسنة.من ق  55معدلة بموجب المادة :  188المادة  )5(
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. خاصة تقدمھا إدارة الضرائب مجانا وتحتوي على ترقیم شھري متمیز وغیر منقطع الشھادات كلما حصلت الوفاة على استمارات وتحرر ھذه
  )1(.ویسلم وصل إشعار باالستالم فیما یخص النسخة الثانیة من كشف اإلرسال المشار إلیھ في المقطع السابق

  الباب الثامن

  التقادم واسترداد الرسوم 

    القسم األول  

  استرداد الرسوم

  . ال یمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونیة على الوثائق أو العقود التي تم إبطالھا أو فسخھا فیما بعد : 190المادة  

وفي حالة إبطال عقد بسبب غبن أو إلغاء بیع بسبب عیوب مخفیة، وفضال عن ذلك ، في جمیع الحاالت التي یكون فیھا إبطال، فان الرسوم  
ؤه أو فسخھ أو إبطالھ، ال تسترد إال إذا كان اإللغاء أو الفسخ أو اإلبطال قد تقرر بموجب حكم أو قرار حاز قوة المحصلة على العقد الذي تم إلغا

  . أدناه 205الشيء المقضي فیھ ما عدا الحاالت المنصوص علیھا في المادة 

  . لى تحصیل الرسم النسبي لنقل الملكیةوإن اإللغاء أو اإلبطال أو الفسخ الذي تقرر ألي سبب كان، بموجب حكم أو قرار ال یؤدي إ 

فیما یخص نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،  فإن رسوم التسجیل المحصلة على االكتسابات الودیة التي تمت قبل التصریح  : 191المادة  
المكتسبة مذكورة ، في ھذا التصریح ، أدناه، بأن العقارات  205بالمنفعة العمومیة ترد ، عندما یثبت في اآلجال المحددة بموجب المادة 

وال یمكن تطبیق استرداد الرسوم إال على قسم العقارات التي اعترف بأنھا ضروریة من أجل تنفیذ . بالمنفعة العمومیة أو في قرار التنازل
  . األشغال

رض حتى ولو كانت مسورة أو مبنیة، متبوع، من أعاله على جمیع الوثائق والعقود المتعلقة باكتساب أ 191تطبق أحكام المادة  :192المادة   
أجل التنفیذ، بمخطط التنظیم الموافق علیھ بصفة قانونیة من أجل فتح أو تعدیل أو توسیع الشوارع أو الساحات العمومیة والطرق البلدیة 

  . والطرق الریفیة المعترف بھا

والمتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، على المخططات  أعاله 191تطبق األحكام المنصوص علیھا في المادة  :193المادة   
مال والمحاضر والشھادات واألحكام والعقود والمخالصات وغیرھا من الوثائق المحررة تطبیقا لألحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة باستع

  . الطاقة المائیة

أعاله، مع تخفیض الرسوم التي أعطت للورثة حق التمتع فقط، وذلك في حالة رجوع  68ترد الرسوم المدفوعة طبقا للمادة  :194المادة  
 . الغائب

إن لمالك الرقبة الحق في استرداد مبلغ مساوي للمبلغ الذي یكون قد دفعھ بالنقصان، إذا كان الرسم الذي دفعھ قد تم حسابھ حسب  :195المادة 
  . االحتماليتفع االحتمالي وذلك في حالة حقوق االنتفاع المتتالیة وعندما یتم فتح حق االنتفاع عمر المن

بیع لمحالت تجاریة والذي یمكن أن ینتج عنھ اإلبطال في أي حال من الإن عدم مراعاة أي شرط من الشروط المتعلقة بنظام ثمن  :196المادة   
  . ق والرسوم التي تم تحصیلھا بعد، ألي سبب كاناألحوال، ال یمكن أن یعلل استرجاع الحقو

  )2(لقسم الثانيا 

  التقـــادم 

  . ملغاة:197المادة   

  . ملغاة:198المادة   

  . ملغاة:199المادة 

  . ملغاة:200المادة 

  . ملغاة:201المادة 

  . ملغاة:202المادة 

 .ملغاة:203المادة 

  .ملغاة:204المادة 

  .ملغاة:205المادة 

  التاسع الباب

 تحدید الرسوم

من ھذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المحددة بموجب  212إلى  208تسجل العقود المنصوص علیھا في المواد من  :206المادة  
  )3(.المواد المذكورة

                                                 
 .1999م لسنة .من ق 27معدلة بموجب المادة : 189المادة  )1(
 ).األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة تنقل ھذه (   2002م لسنة .من ق   200ملغى بموجب المادة ): 205إلى  197المواد من" (التقادم: "القسم الثاني )2(
  .  1986م لسنة .من ق   56و   1985م لسنة  .من ق  112معدلة بموجب المادتین :  206المادة   )3(
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  القسم األول 

  دج 10العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

  )1(. ملغاة:  207المادة  

  القسم الثاني 

  دج 1.500العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

دج، كل العقود التي لم تحدد تعریفتھا بأي مادة من ھذا القانون، والتي ال یمكن أن یترتب  1.500ب المقدر تخضع للرسم الثابت  :  208المادة  
  )2(.عنھا تحصیل رسم نسبي

  : یلي أعاله، ما   208 تسجل أیضا بالرسم الثابت المنصوص علیھ في المادة :  209المادة 

التنازل والحلول وإعادة البیع وإلغاء إیجارات األموال من كل نوع، باستثناء األحكام الخاصة المنصوص علیھا في ھذا القانون والمطبقة  - 1
  . فیما یخص المحالت التجاریة

  . تحویل الملكیة مجانا، المتمم من قبل الوالیات أو المجالس الشعبیة البلدیة باسم ھیئاتالسكن المعتدل الكراء -  2

  .تحویل األموال من كل نوع الذي یتم بین ھیئات السكن المعتدل الكراء -  3

  : أعاله، ما یلي   208فیالمادة االمنصوص علیھ تعریفةتسجل أیضا بال :  210المادة

  شھادة الملكیة المثبتة لنقل ملكیة السندات االسمیة؛ -1

خلة العقود المثبتة لمنح األصول الصافیة إلى ھیئة أو عدة ھیئات ممنوح لھا من قبل شركة للسكن المعتدل الكراء مھما كان نوع األموال الدا -2
  .في  األصول الصافیة الممنوحة

  ؛و یطبق ھذا التدبیر على شركات القرض العقاري

  العقود التي تتضمن منح أعضاء الشركات التعاونیة للسكن المعتدل الكراء، المنازل أو المساكن التي خصصت لھم؛  -3

الفسخ االختیاري أو القضائي لعقود بیع منازل فردیة ذات كراء معتدل بناھا الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط وشركات البناء العقاري  -  4
  المختصة؛

مدة تسدید القروض المبرمة من أجل بناء مسكن، البیع الودي للمساكن الفردیة ذات الكراء المعتدل والذي یھدف إلى حلول أشخاص  طیلة - 5 
یع قادرین على الدفع وتتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا في التشریع المتعلق بالمساكن ذات الكراء المعتدل، محل المستفیدین من ھذا التشر

  ن عدم قدرتھم بأن یسكنوھا أو أنھم محرومون من الموارد الضروریة لمواجھة التزاماتھم؛ الذین یثبتو

  . وإن االستفادة من ھذا التدبیر مشروط برخصة من الوزیر المختص بعد أخذ رأي ھیئة المساكن ذات الكراء المعتدل 

  القسم الثالث 

  دج   500العقود األخرى الخاضعة لرسم ثابت قدره  

 )3(.ملغاة :211 المادة 

 القسم الرابع

  دج   3000العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

دج، عقود حل الشركات التي ال تتضمن أي نقل ألموال منقولة أو عقاریة بین الشركاء أو   3000تسجل بدفع رسم ثابت قدره  :212المادة  
  )4(.األشخاص اآلخرین

  القسم الرابع مكرر 

  دج ملیون 1,5العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

مئة ألف وخمسمائة  ملیون ، دفع رسم تسجیل مبلغھتجدیده و تجاریأ غیر اتصال مكتبیترتب على منح الموافقة بھدف فتح  :مكرر 212المادة 
  .، بالقیمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحویل)دج1.500.000(دینار

 .تجدیدھا الموافقة أو تسلیم وصل،عند تسلیم مقابل إقلیمیا تصلمخالضرائب ا قابض صندوق إلى الرسم ھذا یدفع

 .للتجدید لعامین قابلة صالحیتھا تمتد تجاري، التي غیر اتصال فتح مكتب الموافقة، بھدف بالتجارة المكلف الوزیر یسلم

 )5(.رةبالتجا لمكلفالوزیر ا من قرار االتصال وسیرھا بموجب مكاتب فتح وكیفیات شروط تحدد

 

  

                                                 
 .  1984م لسنة .من ق   123ملغاة بموجب المادة :  207المادة  )1(
 . 2015 لسنة. م.من ق 19و   1996م لسنة .من ق   49و   1994م لسنة.من ق   33، 1990ت لسنة.م.منق   22،   1984م لسنة .من ق   124معدلة بموجب المواد :   208المادة )2(
 . 2011م لسنة .من ق 22ملغاة بموجب المادة  و1996م لسنة .من ق 50و 1990لسنة . مخ.منق 61و 1989م لسنة .من ق 61، 1984م لسنة .من ق 125معدلة بموجب المواد : 211المادة  )3(
 .   1996من ق م لسنة    51و    1990من ق م لسنة    62،   1983من ق م لسنة    110معدلة بموجب المواد :   212المادة )4(
 . 2015لسنة . ت.م.من ق 25و  2002من ق م لسنة    16ومعدلة بموجب المادة  1986من ق م ت لسنة    7محدثة بموجب المادة : مكرر    212المادة  )5(
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  القسم الخامس 

  رسم التسجیل القضائي 

  : يأتیؤسس رسم قضائي للتسجیل، یغطي ما ی - أوال:   213المادة 

  . ، الخاص بمصاریف العدالة1969سبتمبر سنة  18، المؤرخ  في 79-69الرسم القضائي الذي  حدده األمر رقم  -1 

  . 1969سبتمبر سنة  17، المؤرخ في 69- 146رسوم كتابة الضبط المؤسسة بموجب المرسوم رقم   -2

  : حقوق الطابع والتسجیل - 3 

تخضع األحكام والقرارات الصادرة مدنیا وتجاریا وإداریا، لرسم التسجیل القضائي، عندما ال یتضمن أي حكم یترتب علیھ رسم نسبي أو  
  (*).النسبي أو الرسم التدریجي ال یصل إلى مبلغ الرسم المنصوص علیھ أدناه تدریجي أو یكون الرسم

  : النحو التالي یحدد مبلغ ھذا الرسم، بالنسبة لمختلف الدعاوى، بما فیھا القضایا المستعجلة على 

  أمام المحاكم 

  . دج 300................................................................................................دعاوى األحوال الشخصیة -

  .دج 500....................................................................................................دعاوى القضایا المدنیة -

  .دج 1.000................................................................................................دعاوى القضایا العقاریة   -

  .دج 2.500.......................................................................................دعاوى القضایا التجاریة والبحریة -

  . دج 1.000..............................................................................................االستعجالیةدعاوى القضایا  -

  . دج1.000....................................................................القضایا االجتماعیة التي ترفعھا الھیئات المستخدمة - 

  . دج  400...........................................................................االجتماعیة التي یرفعھا المستخدمون القضایا - 

  . یعفى من ذلك، المستخدمون الذین یقل أجرھم عن ضعف األجر الوطني األدنى المضمون 

  : أمام المجالس القضائیة 

  . دج  500.................................…………………………………… استئناف في مواد األحوال الشخصیة - 

  . دج 700................................................................................................استئناف في المواد المدنیة - 

  . دج 1.500.............................................................................................استئناف في المواد العقاریة  - 

  . دج 3.000..........................................................................................االستئنافات التجاریة و البحریة - 

  . دج 2.000........................................................................................االستئناف في المواد االستعجالیة - 

  . دج 1.500...………………………….…………االستئناف في المواد االجتماعیة الذي ترفعھ الھیئات المستخدمة - 

  . دج 500.............................................................االستئناف في المواد االجتماعیة الذي یرفعھ المستخدمون - 

  . المضمون یعفى من ذلك المستخدمون الذین یقل أجرھم عن ضعف األجر الوطني األدنى  

  :القضایا اإلداریة  

  . دج 5.000....................................................................................القضایا المتعلقة بالصفقات العمومیة  - 

  . دج 1.000....................................................................................................باقي القضایا اإلداریة  - 

  : أمام المحكمة العلیا ومحكمة التنازع ومجلس الدولة  

  . دج 2.000................................................................................الطعون الشخصیة و المدنیة و العقاریة  - 

  . دج 5.000.............................................................................................الطعون التجاریة و البحریة  - 

  :االستئناف و الطعون اإلداریة 

 .دج 5.000...............................................................................................صفقات العمومیة قضایا ال - 

  . دج 1.500...............................................................................................................باقي القضایا  

  . من ھذا القانون 60یؤدى ھذا الرسم حسب الشروط التي نصت علیھا المادة  

  . تقدم كل العقود القضائیة التي یترتب علیھا دفع حقوق نسبیة أو تدریجیة إلى إجراء التسجیل في شھر تاریخھا :ثانیا  

  . حة لمباشرة طرق الطعنغیر أنھ یمكن القیام بتسلیم، دون دفع حقوق ، نسخ مؤقتة من قرارا ت العدالة صال 

  . ملغى :ثالثا  

                                                 
 . 2005م لسنة .من ق 18و  2003من ق م لسنة    35و    2001من ق م لسنة  18و  1990لسنة  . م.من ق 63و 1988م لسنة .م  من ق.من ق  72معدلة بموجب المواد  :   213المادة  (*)
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تخضع العقود المذكورة أدناه التي یحررھا كتاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجیل الذي یسدد لدى قباضة الضرائب والمحصل على :رابعا  
  (*):النسخ األصلیة و الشھادات أو األصول

  (*). ملغى - 1

  (*).ملغى -2

  .دج 350...............................................................................................................بالدفعاألمر  -3

  . دج 350...................................................................................)..............التشمیع(وضع األختام  -4

  .       دج 350..............................................................................................................محضر النقل -5

  .دج 500................................................................................................................عقد ترشید  -6

  . دج 1000.......................................................................................شھادة تقریر البحر وعقد اإلیداع - 7

  . دج 5000....................................................................................................إیداع عقد الشركات  -  8

  . دج 2000........................…………………………………تأشیرة بترقیم صفحات الدفاتر التجاریة  -  9

  .دج 500....................................................................................................عقد الكفالة القضائیة - 10

  : كل عقد من العقود المذكورة أدناه  دج، عن  2000یقبض من الطالب لقاء الرسم القضائي للتسجیل رسم قدره  :خامسا 

  إیداع الحصیلة بما فیھا محضرھا؛ - 

  اإلفالس المعلن؛  - 

  التسویة القضائیة؛  - 

  . تحویل التسویة القضائیة إلى إفالس - 

دج إلى  2000عقد الصلح التجاري، یمكن رفع الرسم القضائي للتسجیل المحدد بمبلغ وفي حالة مواصلة استغالل المحل التجاري أو  
  . دج، بتقدیر من القاضي 16000

، عن مبالغ الدیون الموجودة المستردة وحاصل بیع األثاث والسلع، وفي حالة الجمع، یقبض ھذا %10عالوة على ذلك، یقبض حق نسبي قدره  
  . وال یستحق أي شيء عن أرباح األسھم. دائني الكتلة الحق عن األصول المحققة لفائدة

دج، بتقدیر یفرضھ القاضي،  80.000دج، ویمكن رفعھ إلى  20.000وتخضع تصفیة شركة ما عن طریق العدالة لرسم قضائي للتسجیل قدره  
  . حسب وضعیة التصفیة

ویدفع . دج 2000رات القضائیة، یحدد رسم التسجیل القضائي بمبلغ أما بالنسبة إلى الحراسات القضائیة والتركات الشاغرة وغیرھا من اإلدا 
  . ھذا الرسم من قبل الطرف الذي یتولى التسویة القضائیة أو من قبل اإلدارة القضائیة

ألصول لقاء رسم اإلدارة على المداخیل المقبوضة ورسم التصفیة عن ا ،%6وعن ھذه اإلجراءات المختلفة، یقبض، فضال عن ذلك، حق قدره  
  . كما یمكن تحصیل ھذا الحق في حالة مواصلة نشاط استغالل فالحي و تجاري أو صناعي. المحققة

 ومقابل دفع الحقوق المذكورة أعاله، ال یطالب بأي شيء بالنسبة إلى العقود والعملیات والترتیبات واإلجراءات التي تمت، لقاء احتیاجات 
ولي الحراسة، القیم أو المتصرف، مثلما ھو الشأن بالنسبة إلى العریضة، ووضع األختام أو رفعھا، التصفیة القضائیة أو اإلدارة من قبل مت

  . والجرد وعریضة الحكم للحصول على ترخیص أو الموافقة على حسابات، و كذا أي حكم أو أمر یتعلق بذلك

  . ، قبض الرسم القضائي للتسجیل على ذلك اإلجراءویستوجب عكس ذلك أي إجراء یتم مع الغیر، سواء من حیث رفع الدعوى أو الدفاع 

تخضع العرائض المعلنة وغیرھا من العقود التي یقوم بھا األعوان التابعون لكتابات الضبط بدال من المحضرین القضائیین ومحافظي  :سادسا 
  :ي أتالبیع بالمزاد لرسم قضائي عن التسجیل، یحدد كما ی

  . دج  350...............................................................................................................محضر إثبات  - 1

  .     دج 350..................................تحریر محضر الحجز التحفظي، وحجز ما للمدین التنفیذي لدى الغیر والحجز  - 2

  دج   350.............................................دج 5000تجارى  یتجاوز مبلغھ  ورقة احتجاج على عدم الوفاء بسند - 3

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

  . دج 350..................................................................................................لفعلیة  محضر العروض ا   - 5

  .دج 300................................................................................لسند تبلیغ حكم رسو المزاد مع نسخة من ا - 6

  .دج 350.......................................................................................................اإلنذارات االستجوابیة   - 7

  . دج 500.......................................................................لعادي و محضر اإلثبات مع االستجواب  اإلثبات ا - 8

 . دج 500......................................................................................طردمحضر طرد و محضر محاولة   - 9
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 .دج 500................................................................اإلنذار باإلطالع على دفتر ا لشروط وحضور نشره  - 10

  . دج 500.............ات الزراعیة و اإلیجارات العقاریة للمحجوز علیھدي المستأجرین على اإلیجاریكل اعتراض بین أ - 11

  .دج 600.......................................................................التسجیل في مكتب رھون الحجز  طلب رفعھ - 12

  . دج 700.................................................................................................تنفیذ التزام  مالي بعقد - 13

  . دج  700....................................تحصیل مبالغ مالیة مستحقة أو قبضھا من المدین بموجب حكم أو سند تنفیذي - 14

  . دج  1000..............................ب الرھونتحریر أو تبلیغ األمر بنزع الملكیة المعادلة لحجز العقار ونشره في مكت - 15

 .دج  1000...............................................................................................محضر الحجز العقاري - 16

 .دج15000..................................................................................................تحریر دفتر الشروط - 17

  :ب تخضع الترجمات التي یقوم بھا المترجمون الموظفون لرسم قضائي للتسجیل، یقدر  :سابعا

  :الترجمة العادیة   -1

  .دج  200.................................................................................................شھادات ووثائق مدرسیة  - 

  . دج  200......................................................................................................وثائق الحالة المدنیة  -

  .دج  250.................................................................................................الوثائق اإلداریة األخرى  -

  .دج 250...............................................................................حواالت الدفع أو سند تجاري أو تأشیرات -

 :الترجمة التقنیة - 2

  .دج 350........................................................................................................العقود و المستندات -

  . دج 350.......................................................................................................األحكام و القرارات  -

 .دج 100....................................................................................ترجمة إمضاء موقع على أیة وثیقة  - 3

 .دج 200.............................…المحلفون  المراجعة الرسمیة لكل ترجمة غیر الترجمات التي یقوم بھا المترجمون - 4

دج و دون أن  200المساعدة المقدمة في إجراء كل عقود الضبط، یحصل ربع الرسم القضائي الذي یخضع لھ العقد دون أن یقل عن   - 5
 .دج 350یتجاوز 

دج  فضال عن الرسوم المحددة في الفقرات من أوال إلى سابعا 1.000دون أن تتجاوز مبلغ ،% 50یتم تطبیق زیادة جزافیة نسبتھا   :ثامنا
 )1(.عفاة من الطابع الحجميالم بعنوان العقود  ،هأعال

  )2(. ملغاة: 214المادة 

  )3(.ملغاة:215المادة 

من ھذا القانون وتدفع الرسوم عنھا حسب المعدالت المحددة بموجب المواد  264إلى   217تسجل العقود ونقل الملكیات المعددة في المواد من :216المادة  
  .المذكورة

  القسم السادس 

  المتروكات من أجل أعمال التأمین أو المغامرة الكبرى 

و یحصل ھذا الرسم على قیمة األشیاء %.  2,5تخضع المتروكات من أجل أعمال التأمین أو المغامرة الكبرى، لرسم قدره  :  217المادة  
  )4(. غیر أنھ، یحصل نصف الرسم في حالة الحرب. المتروكة

  القسم السابع 

  األسھم والحصص في الشركاتالتنازل عن  

  %.   2,5تخضع العقود التي تتضمن التنازل عن أسھم وحصص في شركات، إلى رسم قدره   :218المادة  

  )5(.من ھذا القانون 25و یصفى ھذا الرسم كما ھو منصوص علیھ في المادة  

للتداول، یعتبر من الناحیة الجبائیة كأنھ یتناول أمواال عینیة مقدمة  إن التنازل عن األسھم العینیة الذي یتم خالل فترة عدم قابلیتھا :219المادة  
  . بموجب السندات المتنازل عنھا 

ومن أجل تحصیل الضریبة، یقدر كل عنصر عیني بصفة متمیزة مع بیان أرقام األسھم الممنوحة كمكافأة لكل واحد من العناصر، وعند عدم  
  . رسوم حسب التعریفة العقاریةالتقدیرات والبیانات تحصل ال وجود ھذه

                                                 
 26و  2015لسنة . م.من ق 20و 2005م لسنة .من ق 18و  2003من ق م لسنة    35و    2001من ق م لسنة  18و  1990لسنة  . م.من ق 63و 1988م لسنة .م  من ق.من ق  72معدلة بموجب المواد  :   213المادة  )1(

 .2015ت لسنة .م.منق
 .1984لسنة . م.من ق 128ملغاة بموجب المادة : 214المادة  )2(
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة(  2011م لسنة  .من ق 20ملغاة بموجب المادة :  215المادة  )3(
 .2002لسنة . م.من ق 17معدلة بموجب المادة : 217المادة  )4(
 .2002لسنة . م. من ق 19و   1994لسنة . م.من ق 35بموجب المادتین  معدلة: 218المادة  )5(
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التنازالت خالل  وتطبق األحكام السابقة على التنازالت عن الحصص في الشركات التي یكون رأسمالھا غیر مقسم إلى أسھم، عندما تتم ھذه  
  . الثالثة أعوام من التحقیق النھائي للحصة المقدمة إلى الشركة

ل عن األسھم أو الحصص في الشركات، تحصیل رسم نقل الملكیة بمقتضى ھذه المادة، فإن منح ففي جمیع الحاالت التي ینتج  فیھا عن التناز
ل األموال المقدمة بموجب السندات المتنازل عنھا، بدون قید أو شرط على إثر حل الشركة، ال یعطي الحق في رسم نقل الملكیة إال إذا تم نق

  .الملكیة إلى شخص آخر غیر المتنازل لھ

  منالقسم الثا

  اإلجــــــارة

إن اإلیجارات العمریة أو ذات المدة غیر المحدودة ألموال عقاریة تخضع لنفس الحقوق والرسوم المطبقة على نقل ملكیة   : 220المادة  
  . األمالك المتعلقة بھا بعوض

وبصفة عامة إیجار األمالك و كذا العقود من الباطن المتصلة بھا تخضع إجباریا إلجراء التسجیل عقود إیجار المحالت ذات االستعمال السكني  
  )1(. باإلضافة للعقود من الباطن المتصلة بھا العقاریة ذات االستعمال السكني

  . من قانون التسجیل 208یترتب على تسجیل العقد، دفع الرسم المنصوص علیھ في المادة  

زل عن حق في اإلیجار أو لفائدة وعد باإلیجار یتعلق بكل أو بجزء من العقار، سواء كان ، كل تنا% 5یخضع لحق تسجیل قدره  :221المادة 
و یحصل ھذا الحق على مقدار المبلغ أو التعویض المشروط من قبل المتنازل .  موصوفا بثمن العتبة أو بتعویض المغادرة أو بصورة أخرى

عنھ المحدد في التصریح التقدیري لألطراف، إذا كانت االتفاقیة ال تتناول أي شرط لصالحھ أو على القیمة التجاریة الحقیقیة للحق المتنازل 
  . صریح بمبلغ أو تعویض لصالح المتنازل، أو إذا كان المبلغ أو التعویض المشروط یقل عن القیمة التجاریة الحقیقیة للحق المتنازل عنھ

  )2(. یمكن أن یستحق من أجل التمتع باألموال المؤجرةیكون الحق المحصل علیھ بھذه الصورة مستقال عن الحق الذي  

محل تجاري أو محل ذي اإلیجار أو اإلیجار من الباطن لبغض النظر عن جمیع األحكام المخالفة، تخضع العقود المتضمنة  :222المادة  
، یحسب على %2 ة، لحق نسبي قدره، التي تكون مدتھا محدودة صراحاتاستعمال مھني أو تجاري ومحاضر المناقصات حول صفقات البلدی

  )3(.أساس الثمن الكلي لإلیجار أو المناقصة مع زیادة التكالیف

من قانون  208ال یمكن في أي حال من األحوال أن یقل ھذا الحق المحسوب بھذه الصورة عن الحق الثابت المنصوص علیھ في المادة  
  . التسجیل

یبرمھا الممثلون الشرعیون للدولة والوالیات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري، ال یخضع لزوما ھذا النوع من العقود التي  
یولیو سنة  12المؤرخ في  27- 88من القانون رقم   6و  5أثناء ممارسة مھامھم، لإلجراء الرسمي المنصوص علیھ في المادتین 

  . والمتضمن تنظیم التوثیق 1988

  القسم التاسع

 اختیار المزاید الحقیقي أو الصدیق أو التصریح بھما

إن االختیار أو التصریح بالمزاید الحقیقي أو الصدیق عندما یسمح بھما، فیما یخص المزاد أو عقود بیع األموال المنقولة بعد : 223المادة 
  )4(%. 2.5األربع و العشرین ساعة من المزاد أو العقد، یخضعان لحق قدره 

  )5(.ملغاة :224المادة 

  القسم العاشر

  الدیــــون

  %. 1یخضع نقل الدیون و التنازل عنھا و تحویلھا بمقابل لحق قدره : 225المادة 

  )6(.ویحصل ھذا الحق على الرأسمال المعبر عنھ في العقد الذي تناولھ

  القسم الحادي عشر

  مبادلة العقارات

، و یحصل ھذا الحق على قیمة حصة واحدة عندما تكون الحصص المتبادلة % 2,5یخضع تبادل األموال العقاریة لحق قدره : 226المادة 
 . متساویة القیمة

  )7(.و إذا كان فارق أو فائض بین حصة و أخرى ، یحصل أیضا الحق الخاص على التحویالت بمقابل عن الفارق أو الفائض

  )8(.ملغاة : 227المادة 

                                                 
 .2012م لسنة .من ق 19و 2005م لسنة .من ق  19و  2002م لسنة .من ق 18معدلة بموجب المواد :  220المادة  )1(
 .2002من ق م لسنة  18معدلة بموجب المادة :  221المادة  )2(
 . 2012م لسنة .من ق 20و  2002م لسنة .من ق 18،  1990م لسنة .من ق 64،  1985م لسنة .من ق122معدلة بموجب المواد :  222 المادة )3(
 . 2002م لسنة .من ق 17و  1994م لسنة .من ق 36معدلة بموجب المادتین : 223المادة  )4(
 . 2011م لسنة  .من ق 22و ملغاة بموجب المادة   2002لسنة . م.من ق  20و  2000م لسنة .من ق 26معدلة بموجب المواد : 224المادة  )5(
 . 2002م لسنة .من ق19معدلة بموجب المادة : 225المادة  )6(
 . 2002م لسنة .من ق 20و  1999م لسنة .من ق  28، 1994م لسنة .من ق 37،  1983م لسنة .من ق 112معدلة بموجب المواد : 226المادة  )7(
 .1985م لسنة .من ق 123ملغاة بموجب المادة : 227المادة  )8(
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  القسم الثاني عشر

  التجاریة و الزبائن لقاء عوضنقل ملكیة المحالت 

  %. 5یخضع نقل ملكیة محالت تجاریة أو زبائن بمقابل لرسم قدره  :228المادة 

ویحصل ھذا الحق على أساس سعر البیع، و شھرة المحل التجاري وسعر التنازل عن حق اإلیجار واألشیاء المنقولة، أو غیرھا من األشیاء 
 .المستعملة في استغالل المحل التجاري

ویجب أن تكون ھذه األشیاء موضوع جرد مفصل و تقدیري یحرر في كشف متمیز على استمارات خاصة تقدمھا اإلدارة لدى المكتب الذي 
  .یطلب منھ اإلجراء على أن تودع ثالث نسخ منھ محررة

یخص ھذه البضائع، ثمن خاص، و أن  ، على أن یشترط فیما% 2,5وال تخضع البضائع الجدیدة التي یجھز بھا المحل التجاري إال لحق قدره 
تكون معینة و مقدرة مادة بمادة في كشف متمیز على أن تودع ثالث نسخ منھ محررة على استمارات خاصة تقدمھا اإلدارة لدى المكتب الذي 

  )1(.یطلب منھ اإلجراء

  القسم الثالث عشر

  بیع العقار الشائع

  )2(.، الحصص واألنصبة المكتسبة عن طریق البیع الشائع ألموال منقولة غیر قابلة للقسمة% 1,5تخضع لحق قدره : 229المادة 

  .، الحصص واألنصبة الشائعة ألموال عقاریة مكتسبة عن طریق بیع العقار الشائع بالمزاد% 3تخضع لحق قدره : 230المادة 

  )3(.شیوع، إذا حصل الشراء من أحد المشتركین في ال1,5%یحدد ھذا الحق بمعدل

  القسم الرابع عشر

  نقل الملكیة مجانا

  .%5قدره تسجیل رسم األحیاء بین الھبات على ُیحّصل: 231المادة 

 .لتسجیل رسما من اإلعفاءمن  تستفید ،األزواج بینو األولى الدرجة من ألصولا بین الواقعة األحیاء بین الھبات أن غیر

 ھذا من 218 ادةالم في علیھ صوصلمنا عدللمبا تحّصل التسجیل رسوم إن، فاجتماعیة وحصصأ أسھم في تتمثل الھبات كانت إذا ما حالة في
  )4(.نالقانو

  )5(.ملغاة : 232المادة 

تعفى أیلولة المرتبات العمریة بین األزواج أو بین األقرباء من عمود النسب، من رسوم الھبة مجانا بین األحیاء أو عن طریق : 233المادة 
  .الوفاة

  .إن العقود التي تتضمن إما تصریحا من قبل الموھوب لھ أو ممثلیھ و إما اعترافا قضائیا بھبة یدویة تخضع لرسم الھبة : 234المادة 

  )6(.ملغاة: 235المادة 

  .  ، حسب كل الحصة الصافیة العائدة إلى كل ذي حق% 5یحصل حق نقل الملكیة بسبب الوفاة بمعدل :  236المادة 

  .، بالنسبة لألصول والفروع و األزواج% 3غیر أن الحق المنصوص علیھ في الفقرة أعاله، یخفض إلى 

 . إذا تعلق اإلرث بأصول عقاریة لمؤسسة، عندما یلتزم الورثة بمواصلة االستغالل%  3وتخفض ھذه النسبة إلى 

الفردي الذي كان یشغلھ  على السكنالملكیة بسبب الوفاة  دفع حقوق نقل الحیاة منویعفى الورثة من األصول والفروع والزوج الباقي على قید 
  )7(.الھالك وعلى ملحقاتھ المباشرة أیضا

و " التوفیر للسكن"إن التركات الصادرة من أمالك مودعة لدى الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط أو في حسابات  :مكرر 236المادة 
 236لزوج الباقي على قید الحیاة، تعفى من رسم نقل الملكیة عن طریق الوفاة المنصوص علیھ في المادة المستفید منھا األصول والفروع أو ا

  )8(.أعاله

  )9(.ملغاة: 237المادة 

  .عن كل ولد في كفالتھ أیا كان عدد أوالده% 10ب یحدد معدل التخفیض من الضریبة المستحقة الذي یستفید منھ كل وارث : 238المادة 

  .ألحكام أیضا على أوالد الھالك القصر ، حسب الشروط نفسھاتطبق ھذه ا

                                                 
 2002لسنة . م.من ق 22و   2000لسنة . م.من ق 26، 1994لسنة . م.من ق 38، 1992لسنة . م.من ق 59معدلة بموجب المواد : 228المادة  )1(
 . 2002لسنة . م.من ق 23و  1994لسنة . م.من ق 39معدلة بموجب المادتین : 229المادة  )2(
 . 2002لسنة . م.من ق 20و  2000لسنة . م.من ق 26،  1994لسنة . م.من ق 40معدلة بموجب المواد : 230لمادة ا )3(
 .2014لسنة . م.من ق 11معدلة بموجب المادة : 231المادة )4(
 .2002م لسنة .من ق 26ملغاة  بموجب المادة   232المادة  )5(
 .2002م لسنة .من ق 26المادة  ملغاة  بموجب: 235المادة  )6(
 .2004لسنة . م.من ق   14و   2002لسنة . م.من ق 21و  1994لسنة . م.من ق 41و 1992لسنة . م.من ق  60، 1986لسنة . م.من ق 57،  1980لسنة . م.من ق 53معدلة بموجب المواد :  236المادة  )7(
 .1981لسنة . م.من ق 67ومعدلة بموجب المادة  1978نة م لس.من ق 85محدثة بموجب المادة : مكرر 236المادة  )8(
 . 2002م لسنة .من ق26ملغاة بموجب المادة :  237المادة  )9(
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من ھذا الحكم مشروطة بتقدیم إما شھادة الحیاة معفاة من الطابع وإجراءات التسجیل عن كل ولد حي للورثة أو الموصى لھم  االستفادةإن 
  )1(.كةوممثلي الذین توفوا من قبل وإما نسخة من شھادة الوفاة لكل ولد توفي منذ فتح التر

تعفى من رسوم نقل الملكیة مجانا، الھبات و الوصایا المقدمة إلى المؤسسات العمومیة الخیریة؛ غیر الھبات و الوصایا المشار  :239المادة 
من ھذا القانون و شركات اإلسعاف التعاونیة و غیرھا من الشركات المعترف بمنفعتھا العمومیة و التي تخصص مواردھا  301إلیھا في المادة 
  .ساعدةإلى خدمات الم

  .الصفةو یبت في صفة الخیریة للھبات و الوصایا بموجب القرار الذي یرخص بقبول تلك 

  :تعفى أیضا من رسوم نقل الملكیة مجانا، ما یلي: 240المادة 

 الھبات والوصایا المقدمة إلى ھیئات الشباب والتربیة الشعبیة المعترف بمنفعتھا العمومیة والتي تساعدھا الدولة؛ - 1

الوصایا الخاصة بمبالغ من النقود أو بالعقارات، المقدمة إلى المؤسسات التي لھا الشخصیة المدنیة غیر التي أشیر إلیھا في المادة الھبات و - 2
من ھذا القانون، مع وجوب تخصیص ھذه التبرعات بالنسبة للمستفیدین منھا لشراء أشیاء فنیة و أثریة أو أشیاء لھا طابع تاریخي أو كتب  301

 )2(وعات أو مخططات مخصصة بأن تكون في مجموعة عمومیة أو لصیانة مجموعة عمومیة؛أو مطب

 الھبات والوصایا المقدمة إلى ھیئات السكن المعتدل الكراء؛ - 3

 الھبات والوصایا  المقدمة إلى المؤسسات العمومیة ذات النفع العمومي والتي تخصص مواردھا للخدمات العلمیة ذات الطابع النزیھ؛ - 4

 والوصایا  المقدمة إلى الجمعیات الثقافیة؛ الھبات - 5

الھبات والوصایا المقدمة إلى المؤسسات العمومیة ذات النفع العمومي و التي تخصص مواردھا للخدمات الثقافیة أو الفنیة ذات الطابع  - 6
 النزیھ و التي تم قبولھا لھذا الغرض من قبل الوزیر المكلف بالمالیة؛

 المقدمة لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعیة؛ الھبات والوصایا من كل نوع  - 7

  أمالك الوقف؛ - 8

، على األقل فیما یخص % 60إن الرسوم المترتبة على معطوبي، عجزة الحرب ومعطوبي العمل الذین أصابھم عجز بمقدار  :  241المادة 
  )3(.دج 5.000الھبات والتركات التي یتلقونھا، تخفض بمعدل النصف من دون أن یتجاوز ھذا التخفیض 

تستفید من التعریفة المطبقة على التركات الخاصة بعمود النسب، التبرعات المقدمة لمصالح األوالد المتروكین نتیجة حوادث  :  242المادة  
  . الحرب، عندما یكونون قد تلقوا مساعدات وعالجات بدون انقطاع طیلة حداثتھم من قبل ناقل الملكیة

 236من المادة » 1«تستفید، أیضا، من التعریفة المطبقة على نقل الملكیة مجانا، كما ھو منصوص علیھا في الجدول  :مكرر    242المادة  
  )4(.من قانون األسرة  123من القانون، التبرعات المقدمة لصالح األوالد المكفولین ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام المادة 

لمنقولة منھا والعقاریة أو المماثلة لھا القابلة لنقل ملكیتھا عن طریق اإلرث، تخضع للرسوم المنصوص إن األموال المحبسة ا :  243المادة  
  . أعاله  ،2-  53من ھذا القانون والتي تحسب على قیمة حق االنتفاع لألموال المذكورة، المحددة طبقا للمادة  236علیھا في المادة 

 عشر القسم الخامس 

  القسمة

قسمة األموال المنقولة والعقاریة بین الشركاء في الملك والشركاء في اإلرث والشركاء مع الغیر،  ، % 1.5تخضع لحق قدره  : 244لمادة ا  
 .دامت لھا مبررات بأي صفة كانت، ما

من  246و 245وإذا كان ھناك رجوع فان الحق على موضوع الرجوع، یحصل حسب المعدل المقرر بالنسبة للبیوع، طبقا ألحكام المادتین 
  )5(.قانون التسجیل

یمكن أن تدفع الحقوق المطبقة على األحكام القضائیة التي تتضمن المصادقة على قسمة عقار قضائي، دفعا مؤجال عن : مكرر 244المادة 
 .طریق سند تحصیل شخصي أو جماعي

  )6(.تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

   )7(%. 2.5یخضع الرجوع عن قسمة األموال المنقولة لحق قدره  :  245المادة 

  )8(%.5ن الرجوع عن قسمة األموال العقاریة، یخضع لرسم قدره إ: 246المادة

تعفى من رسوم التعدیل عند قسمة تركة تتضمن منح أحد الشركاء في القسمة، كل األمالك المنقولة والعقاریة، المشتملة  -أوال: 247المادة 
ج،  د 500.000األمالك التي یكتسبھا الشریك في القسمة المستفید حتى مبلغ  على مستثمرة فالحیة وحیدة، قیمة الحصص واألنصبة من ھذه 

  . ة، إذا كان ھذا المستفید یسكن المستثمرة، ویساھم في فالحتھا فعالویطبق ذلك لدى فتح الترك

                                                 
 . 2002لسنة . م.من ق 21و  1994لسنة . م.من ق 42،  1990م لسنة .من ق 54معدلة بموجب المواد : 238المادة  )1(
 .1992لسنة  .م. من ق 61معدلة بموجب المادة : 240المادة  )2(
 .  1994لسنة . م. من ق   43معدلة بموجب المادة :   241المادة  )3(
 .  1985لسنة . م. من ق   24معدلة بموجب المادة : مكرر   242المادة  )4(
 . 2002لسنة . م.من ق   24معدلة بموجب المادة :   244المادة  )5(
 . 2015لسنة . م.من ق 21محدثة بموجب المادة : مكرر   244المادة  )6(
 .2002لسنة . م.من ق   24و    1994لسنة . م. من ق   44معدلة بموجب المادتین :   245المادة  )7(
 .2000لسنة . م.من ق  26و    1994م لسنة .من ق   45معدلة بموجب المادتین :  246المادة   )8(



 

36 

 

سنوات أو توفي دون أن یواصلھا ) 05(غیر أنھ إذا توقف الشریك في القسمة التي یستفید منھا شخصیا عن الزراعة طوال مدة خمس  :ثانیا  
  )1(. فع الضریبة غیر المحصلة فورا أو یجب علیھم د األول أعاله  المستفید أو ورثتھ قانونا من حق االستفادة من حكم المقطع ورثتھ، یجرد 

  القسم السادس عشر 

  الشركات

تخضع عقود التكوین أو التمدید أو التحویل أو دمج الشركات، التي ال تتضمن نقل أموال منقولة أو عقاریة بین الشركاء أو  :248المادة  
  . دج 1000، دون أن یقل ھذا الحق عن  % 0.5أشخاص آخرین أو التكفل بدیون، لحق قدره 

دج، ویصفى الحق من رأسمال  300.000دج، وال یتعدى  10.000غیر أنھ في الحالة الخاصة بشركات األسھم، یجب أال یقل ھذا الحق عن  
  )2(.الشركة

ال تتم تصفیتھ إال بالنسبة لجزء من رأسمال الشركة الذي یتجاوز رأسمال  أعاله،   248إن الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة   :249المادة  
  . الشركة المفروض علیھ الرسم سابقا عند إقفال السنة المالیة للشركة وذلك فیما یخص الزیادة في رأسمال الشركات ذات الرأسمال المتغیر

، عندما یطبق على العقود المتضمنة الزیادة عن طریق دمج %1بمعدل  أعاله،   248یحصل الرسم المؤسس بموجب المادة   :250المادة  
  . األرباح أو االحتیاطات أو األرصدة  بمختلف أنواعھ من رأسمال الشركات أو الجمعیات المؤسسة بصفة قانونیة

عندما تكون األرباح أو االحتیاطات أو األرصدة  أعاله 248المنصوص علیھ في المادة یبقى الرسم على الحصة المقدمة مستحقا حسب المعدل  
  )3(.المدمجة في رأس المال، قد تحملت الضریبة على أرباح  الشركات

ات العمومیة ة تقدیم رأسمال المؤسسات والھیئ أعاله، إدماج االحتیاط الخاص بإعادة 248ة  غیر أنھ، یعفى من الرسم المنصوص علیھ في الماد 
، المتضمن القانون 1988ینایر سنة 12، المؤرخ في 01-88التي یسري علیھا القانون التجاري، عندما یتم ھذا اإلدماج تطبیقا للقانون رقم 

  .  1988من قانون المالیة التكمیلي لسنة  13ة  التوجیھي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة و أحكام الماد

  . ، حیز التطبیق1991 لسنة من قانون المالیة 143أسمال المؤسسات العمومیة عندما تتم في إطار وضع أحكام المادة كما تعفى الزیادات في ر 

  )4(.ملغاة : 251لمادة ا 

  )5(.ملغاة :مكرر 251المادة  

  القسم السابع عشر 

  البیوع والعقود األخرى الناقلة للملكیة أو حق االنتفاع ألموال عقاریة أو حقوق  

  وضعأو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق اإلجارة لقاء  عقاریة أو لمحالت تجاریة 

أدناه، المزایدات والبیوع وإعادة البیوع   258و 255، مع مراعاة األحكام الواردة في المادتین % 5تخضع لرسم قدره  : 252المادة 
التي تمارس بعد انقضاء اآلجال المتفق علیھا بموجب عقود البیع مع حق استرداد البیوع وفاًء لاللتزام  والتنازالت وإعادة التنازالت والسحوب

  .وجمیع العقود األخرى المدنیة واإلداریة والقضائیة التي تنقل الملكیة أو حق االنتفاع بأمالك عقاریة بمقابل مالي

، والمعدل لبعض أحكام المرسوم رقم 1983مایو سنة  21المؤرخ في   ،344 -  83 من المرسوم رقم 2تخضع العملیات المنجزة تطبیقا للمادة 
، والمتعلق بحریة المعامالت، لرخصة الوالي المسبقة بعد األخذ بالرأي التقدیري للمصلحة 1964ینایر سنة  20المؤرخ في  ،15-  64

  )6(.المختصة في اإلدارة المالیة

، ولكن فقط % 5بإعادة البیع على ذمة المشتري ألموال من نفس النوع، تخضع لنفس الرسم الذي قدره إن المزایدات الخاصة   :253لمادة ا 
  )7(.بالنسبة لما یتجاوز ثمن المزایدة السابقة إذا تم دفع الرسم عنھا

  )8(.ملغاة :254المادة  

توجد في بلدان أجنبیة أو حق االنتفاع أو حق التمتع العقود التي تنقل ملكیة عقارات من حقوق التسجیل % 3تخضع لرسم قدره  :255المادة  
  )9(.بھا

 لملكیة أو عوض لقاء لملكیة كامال نقل المتضمنة الموثقة العقود جمیع في الملكیة نقل ثمن )2(/نصف لزوما  یدفع أن یجب -1 :256المادة  
 .الزبائنأو  التجاریة وكذلك المحالت عقاریة حقوق أو لعقارات النتفاع حقا أو الرقبة

، بأي وكذلك، فإن الدفع بمرأى وبین یدي الموثق محرر العقد إلزامي في جمیع القسمات أو في جمیع العقود أو العملیات التي من آثارھا ، المنح 
  . شركة وسیلة كانت، لشریك أو لشخص ثالث، الملكیة بكاملھا أو ملكیة الرقبة أو حق االنتفاع لعقارات أو محالت تجاریة تابعة ألموال

وتطبق كذلك، ھذه التدابیر على العقود المتضمنة التنازل عن أسھم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات،  
 ذات الشركات باستثناء العقود أو العملیات المتضمنة الزیادة في رأسمال شركة عن طریق دمج االحتیاطات واألرباح وكذا عقود تأسیس

                                                 
 .1994لسنة . م.من ق  46و   8619م لسنة .من ق  58المادتین معدلة بموجب :  247المادة   )1(
 .   2002لسنة . م.من ق 25و  1993لسنة . ت.م.منق 35،  1991لسنة . ت.م.من ق 15، 1990. م.من ق 65، 1987لسنة .م.منق 39، 1983لسنة . م.من ق 113معدلة بموجب المواد : 248المادة  )2(
 . 2011م لسنة .من ق 23و  1991ت لسنة  .م.ق16و 1988ت .م.منق 3،  1987م لسنة .ق من  40، 1983م لسنة .من ق 114مواد معدلة بموجب ال: 250المادة   )3(
   . 1991ت لسنة .م.منق 17ملغاة بموجب المادة : 251المادة  )4(
 . 2011م لسنة  .من ق 22و ملغاة بموجب المادة  1989م لسنة .ن قم 26ومعدلة بموجب المادة  1988لسنة . ت..م.من ق 4محدثة بموجب المادة : مكرر 251المادة  )5(
 .  1999م لسنة .من ق 32و  1994م لسنة .من ق 47، و  1992م لسنة .من ق  62، 1985م لسنة .من ق 125معدلة بموجب المواد :   252المادة )6(
 .  1999م لسنة .من ق   32و    1994م لسنة .من ق  48معدلة بموجب المادتین :   253المادة  )7(
 .  2011م لسنة .من ق 22ملغاة بموجب المادة :  254المادة  )8(
 .  1999م لسنة .من ق   29و    1994م لسنة .من ق   49معدلة بموجب المادتین :   255المادة )9(
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  .نبي شرط تقدیم شھادة للموثق تثبت إیداع التقدیمات لدى بنك معتمدأج رأسمال

  .العقود الموثقة التي ال یترتب علیھا تدفق مالي نقدي، لیست معنیة بھذه األحكام

نصف ة تشكیل أجل بین یدي الموثق محرر العقد إلى غایحلول كل إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابال للدفع عند أجل، فإن الدفع یتم عند  -2
  .ثمن نقل الملكیة الذي یجب أن یحرر لزوما )1/2(

ثمن نقل الملكیة كإیداع، ال یمكنھم التخلي  )1/2(نصف إن الموثقین والموظفین العمومیین والمودعین اآلخرین الذین تلقوا األموال الممثلة ل -3
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي یمتد تطبیق أحكامھا   383عن األموال إال ضمن القواعد المنصوص علیھا في المادة 

  )1(.على جمیع الحقوق والرسوم والضرائب الساریة المفعول والتي تتكفل بھا مصالح التحصیل المختصة

، یمكن للموثقین التخلي عن األموال یوما ) 30(غیر أنھ، في حالة عدم حصولھم على رد على الوضعیة الجبائیة للبائع في أجل أقصاه  ثالثین  
  .المودعة في حساباتھم بدفعھا للبائع

ع فیھ على مستوى مدیریة الضرائب للوالیة طلب الوضعیة الجبائیة الذي یحتوي على كل المعلومات  ویبدأ سریان ھذا األجل ابتداء من التاریخ الذي یود
  . المتعلقة بالصفقة

تسلم نسخة من الطلب إلى البائع بناًء على . أیام بعد إبرام العقد) 10(جب أن یودع مقابل وصل استالم في أجل عشرة إن طلب دراسة الوضعیة الجبائیة ی
  . التماسھ

أعاله، والتي ال تتضمن البیان بالدفع بین أیدي  -1إن مصالح التسجیل ترفض اإلجراء بالنسبة لجمیع عقود نقل الملكیة المشار إلیھا في  -  4
  . الموثق

ة كل مخالفة لألحكام أعاله  تؤدي إلى التحصیل الفوري من قبل إدارة التسجیل لرسم مساوي لمبلغ الثمن فضال عن الرسوم القانونیة المترتب -5 
  .على العقد

طلب إدارة التسجیل، بعد ویتابع تحصیل ھذا الرسم بشتى الوسائل والسیما عن طریق البیع بالمزاد العلني للمال الذي ھو موضوع نقل الملكیة بناء على  
  .اإلطالع على أمر من رئیس المجلس القضائي الذي یتبع لھ وجود المال ویوضع في أسفل الطلب اإلداري

دج، أو بإحدى  100.000إلى  500و فضال عن ذلك، یعاقب عن نفس المخالفة بحبس لمدة تتراوح من شھر إلى خمس سنوات وبغرامة من  
  . من دون اإلخالل بجمیع العقوبات الجبائیة األخرى ھاتین العقوبتین فقط، وذلك

و تطبق، أیضا، العقوبات المنصوص علیھا في المقطع السابق على كل شریك من دون اإلخالل بتطبیق العقوبات التأدیبیة على الموظفین  
  . العمومیین

المادة، تطبق كذلك كلما قدمت إدارة التسجیل الدلیل على نقل ملكیة خفیة تتضمن رسوما عقاریة وكذلك  العقوبات المنصوص علیھا في ھذه  إن 
 .محالت تجاریة أو زبائن

ن الدفع بمرأى وبین یدي الموثقین المكلفین مة البیع باإلیجار، غیصعمومیة للسكن تبعا لالھیئات الباعتھا  اتسكن ومتملك یعفى: 257 المادة 
  . أعاله   256بتحریر العقود المتضمنة نقل الملكیة، وھذا بغض النظر عن األحكام المنصوص علیھا في المادة 

ك شریطة تقدیم ة التوفیر من أجل السكن، وذلصیغعمومیة للسكن تبعا لالھیئات الباعتھا  ات التيسكنالمن ھذا اإلعفاءمتملكو ، أیضا، ویستفید
ترفق نسخة من ھذه .عنده شھادة یعدھا الصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط یثبت فیھا وجود مبلغ ثمن السكن الذي ینوي التنازل عنھ كودیعة

  .الوثیقة بعقد البیع معفاة من رسم الطابع والتسجیل

المبالغ المتبقیة  أما في البیوع المنجزة في إطار الترقیة العقاریة ذات الطابع السكني أساسا، فإن المبالغ التي یجب دفعھا بمرأى و بین یدي الموثق، ھي 
  . أو في دفتر الشروط أو في عقد البیع على تصامیم/ في عقد الحفظ و من ثمن البیع الذي سبق تحدیده 

 )2(.قاولین في الترقیة العقاریة من ھذا اإلجراء على تقدیم مستخرج جدول الضرائب المصفى الذي لم یمر على تاریخھ شھروتتوقف استفادة الم 

من ھذا القانون، االقتناءات العقاریة التي یقوم بھا الشباب  252المادة المنصوص علیھ في  الملكیة تعفى من رسم نقل - أوال: 258المادة  
 الصندوق"أو " المصغر القرض لدعم الوطني الصندوق " أو " تشغیل الشباب لدعم الوطني الصندوق " إعانة من المؤھلون لالستفادة ذووالمشاریع

  .،قصد إنشاء نشاطات صناعیة"البطالة على للتأمین الوطني

  . لعمومیة المؤھلة في مجال التھیئة العقاریةتستفید أیضا من ھذا اإلعفاء، ضمن الشروط نفسھا، المشتریات العقاریة التي تقتنیھا الھیئات ا

من ھذا القانون كل ما تقتنیھ الشركات التعاونیة والجمعیات  253و 252 تینیعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص علیھ في الماد -  ثانیا 
الثقافیة والجمعیات المعترف بمنفعتھا العمومیة التي تھدف إلى تقدیم المساعدة أو العمل الخیري أو الحفاظ على الصحة االجتماعیة، من 

  . عقارات الزمة لسیر مصالحھا أو خدماتھا االجتماعیة

ھذا القانون، عملیات الشراء العقاریة التي تقوم بھا الجماعات  من 253و 252المادتین رسم نقل الملكیة المنصوص علیھ في  عفى منت -  ثالثا
  )3(. المحلیة من أجل تھیئة المناطق لتعمیرھا حسب األولویة

لترقیة والتسییر العقاري في الوالیة للموفرین شققا عفى، أیضا، من رسم نقل الملكیة المذكور أعاله، العقود التي یبیع بمقتضاھا دیوان ات –رابعا 

                                                 
لسنة . ت.م.منق 27و  2014لسنة . م. من ق 12و 2011ت لسنة .م.منق 7و  2010ت لسنة .م.من ق 11و  2007لسنة من ق م  26و  1998م لسنة .من ق 23و 1996من ق م لسنة  53معدلة بموجب المواد :   256المادة )1(

  .2018م لسنة .من ق 23و  2015
 .  2000م لسنة .من ق   26و  1994م لسنة .من ق   50و  1993م لسنة .من ق   36معدلة بموجب المواد :   257المادة  )2(
لسنة . م. من ق   26و 1999لسنة . م.من ق 32و 1997من ق م لسنة  36،  1995م لسنة .من ق 35و 1994من ق م لسنة  51، 1991لسنة . م. من ق  44،  1986لسنة . م.من ق 60و   59معدلة بموجب المواد :    258المادة  )3(

  .2018م لسنة .من ق 24و  2011 لسنة ت.م.منق 8و 2005م لسنة .من ق 20و 2000
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  . موجودة في عمارات جماعیة ومبنیة ضمن نطاق التوفیر من أجل السكن

العقود التي تتضمن بیع البنایات أو أجزاء البنایات ذات االستعمال  المذكور أعاله، عفى، باإلضافة إلى ذلك، من رسم نقل الملكیةت – خامسا 
 . المنجزة بعنوان عملیات الترقیة العقاریة وفق الشروط المحددة في التنظیم المتعلق بالترقیة العقاریةالسكني أساسا، 

یة ال یستفید الشخص الواحد من ھذا اإلعفاء إال مرة واحدة، ما عدا في حالة إعادة استعمال حاصل البیع في إطار شراء بنایة أو جزء من بنا 
  . أنجزت بمقتضى عملیات الترقیة العقاریة المذكورة أعاله ذات استعمال سكني أساسا تكون قد

من ھذا القانون، كل من عملیات بیع األراضي الناجمة عن عملیة التجزئة    252یعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص علیھ في المادة  - سادسا
  . و المھیأة و الصالحة لبناء مساكن خصیصا

  .لق األمر بالعملیة األولى لبیع قطعة األرض المعنیةوال یطبق ھذا اإلعفاء إال عندما یتع 

من قانون التسجیل، عملیات بیع البنایات ذات االستعمال الرئیسي للسكن  252تعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص علیھ في المادة  - سابعا 
االجتماعي والسكن االجتماعي التساھمي والسكن التي تنازلت علیھا الدولة والھیئات العمومیة للسكن حسب إجراء البیع باإلیجار والسكن 

  )1(.الریفي

من ھذا القانون، عقود نقل الملكیة عن طریق التنازل عن األمالك العقاریة    252تعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص علیھ في المادة  - ثامنا 
  )2(.طرفھا كضمان لعملیات تمویل اقتناء السكنات لصالح الخواصذات االستعمال السكني، من قبل البنوك والمؤسسات المالیة والمقتناة من 

تعفى من حقوق التسجیل، عملیات نقل ملكیة التجھیزات أو العقارات المھنیة التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنھا لصالح المقرض  - تاسعا 
  )3(.المستأجر عند استعمال ھذا األخیر حق الخیار بعنوان إعادة التنازل

  : التالیة  تعفى من رسم نقل الملكیة لقاء عوض الذي ھو على عاتق المتملك، االكتسابات  -1 :259مادة ال 

  . العقارات المبنیة والمقرر ھدمھا - 

  . للسكن البناءات المستعملة للسكن غیر المتممة أو المخصصة ألن تكون صالحة - 

  :ھذا اإلعفاء مشروط بما یلي  -2

 .شخصا طبیعیا وأن ال یكون لدیھ أي عقار یستعمل للسكن في المدینة التي یوجد بھابأن یكون المتملك )1 

  :بأن یتضمن عقد التملك التعھد من قبل المتملك ) 2

ن بأن یقوم خالل أجل أربع سنوات ابتداء من تاریخ العقد بجمیع األشغال الضروریة حسب الحالة من أجل تشیید عقار للسكن أو االنتھاء أو م - 
  .ل جعل العقار صالح للسكنأج

 .سنوات، ابتداء من تاریخ عقد التملك) 10(بأن ال یقوم بالبیع مرة ثانیة لكل العقار أو جزء منھ المبني خالل أجل عشر -

تخصص المحالت المحدثة ھكذا أو المصلحة أو المنتھیة، لسكن المتملك فیما یخص ثالثة أرباع مساحتھا الكلیة على األقل وأن ال تكون  بأن ) 3
  .موضوع كراء طیلة عشر سنوات ما عدا حالة القوة القاھرة

  .ل أربعة أعوامعند انقضاء أج أعاله،) 2بأن یثبت المتملك االنتھاء من األشغال المنصوص علیھا في   )4

غیر قابل للتخفیض، یحسب على  ،% 5 وإذا لم تتوفر في المستفیدین من االكتسابات المذكورة، الشروط المبینة أعاله، فیطبق علیھم رسم قدره 
  .مبلغ الثمن زیادة عن رسم نقل الملكیة المستحق

   259من المادة ) 2سنوات، المنصوص علیھ في ) 04(یمكن أن یمنح تمدید قدره سنة غیر قابلة للتجدید بالنسبة ألجل أربع :260المادة  
  .أعاله، من قبل مدیر الضرائب للوالیة المختص إقلیمیا

و یجب أن یكون الطلب  .أعاله 259ویجب أن یقدم طلب التمدید خالل الشھر الذي یسبق انقضاء أجل األربع سنوات المشار إلیھ في المادة 
  .معلال و یبین األجل اإلضافي الالزم لإلنھاء العادي لألشغال التي شرع فیھا

  )4(.ویمكن للطالب، عند االقتضاء، أن یمارس الطعن لدى السلطة العلیا المختصة

اطات العقاریة البلدیة، تعفى من جمیع الحقوق ورسوم  إن العملیات من كل نوع المنجزة بین البلدیات و الغیر و المتعلقة باالحتی : 261المادة 
  .التسجیل و الطابع

من قانون الرسوم على رقم األعمال، أن یشیروا في عقد .) ج.ب.أ(7الفقرة -2یمكن لألشخاص المشار إلیھم في المادة  :مكرر 261المادة 
ادة البیع في مدة سنتین على األكثر، على أن یثبتوا تقیدھم بأحكام المادة التملك عند قیامھم بعملیة الشراء إلعادة البیع، إلى استعدادھم على إع

  :في ھذه الحالة. من ھذا القانون )2و 1الفقرتین ( 71

 .ال تحصل رسوم نقل الملكیة، إال عند إعادة البیع و بغض النظر عن نقل الملكیة السابق - 1

 .كن ال تحصل إال عند البیع في أجل السنتین السابقتي الذكرتبقى الرسوم المستحقة على البائع قائمة على عقد التملك، ل - 2

                                                 
 .2005م لسنة .من ق 20محدثة بموجب المادة :  7- 258المادة  )1(
 . 2006م لسنة .من ق 19محدثة بموجب المادة :  8-258المادة  )2(
  .2008م لسنة .من ق 14محدثة بموجب المادة :  9- 258المادة  )3(
 .1989لسنة . م.من ق 58معدلة بموجب المادة : 260المادة  )4(
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حسب سعر الشراء عند تسجیل عقد التملك كتسبیق على مبلغ الرسم على القیمة  مؤقتا یجب أن یدفع مبلغ مناسب لناتج ھذا الرسم المصفى
  .المضافة 

ة وفي حالة عدم إعادة البیع في أجل سنتین ، یجب على المشتري في الشھر الذي ینتھي فیھ ھذا األجل أن یدفع رسوم نقل الملكیة غیر المحصل
  )1(.عند الشراء مع خصم التسبیق المسدد وفقا للفقرة السابقة

  . ملیة التجزئة إلى حصصتمدد السنتان إلى خمس سنوات، عندما یتعلق األمر بقطعة أرض یعاد بیعھا بعد ع

  القسم الثامن عشر

  لقاء عوض لمنقوالت و أشیاء منقولة البیوع و غیرھا من العقود الناقلة للملكیة

المزایدات و البیوع وإعادة البیوع والتنازالت ورد البیوع والصفقات و المعاھدات وجمیع العقود،  % 2,5یخضع لحق قدره  :262المادة 
  .سواء كانت مدنیة أو قضائیة، الناقلة للملكیة بمقابل لمنقوالت و حتى البیوع من ھذا النوع الذي تقوم بھ الدولة

ولة، تخضع لنفس الرسم، ولكن فقط بالنسبة لما یتجاوز ثمن المزایدة السابقة إن المزایدات الخاصة بإعادة البیع على ذمة المشتري ألموال منق
  .إذا تم دفع الرسم عنھا

وما یلیھا،  163وبالنسبة للبیوع العلنیة وعن طریق المزایدة، التي یقوم بھا الموظفون العمومیون، ضمن الكیفیات المنصوص علیھا في المادة 
بضائع، فیحصل الرسم على مقدار المبالغ التي یتضمنھا بصفة شاملة محضر الجلسات الذي یجب تسجیلھ فیما یخص المنقوالت و األمتعة و ال

  )2(.خالل األجل المحدد

  .، بیع الطائرات و البواخر أو السفن التي تستعمل في المالحة البحریة غیر الیخوت و سفن النزھة% 2یخضع لرسم قدره : 263المادة 

قود التي تتضمن نقل ملكیة الیخوت أو سفن النزھة، الشراعیة وغیر الشراعیة، بمحرك مساعد أو بدون ، الع%10وتخضع لرسم قدره 
  )3(.محرك

  %: 2,5یخضع إال لرسم نسبي قدره  ال :  264المادة 

 .بیع المنقوالت والسلع الذي یتم بعد اإلفالس والتسویة القضائیة وإعادة االعتبار - 1

 .مانالبیع العلني لألشیاء المقدمة كض - 2

 .البیع المتمم على الرھون الزراعیة والفندقیة - 3

 .العقود أو المحاضر الخاصة ببیع السلع التالفة على إثر حوادث البحر و كذلك بقایا السفن الغارقة - 4

 .البیع بالتراضي للمنتجات الغابیة - 5

 .لمستثمرات زراعیة مبیعات محاصیل زراعیة قبل الجني واألدوات المنقولة للفالحة وغیرھا من األشیاء التابعة - 6

  )4(. یحصل ھذا الرسم على السعر المعلن مع إضافة جمیع األعباء المالیة

  الباب العاشر

  العقود التي یجب تسجیلھا على الحساب

  أو الخاضعة لتأشیرة خاصة

  القسم األول 

  في الدعاوى المدنیة رسم التسجیل القضائي على الحساب

تقید على الحساب ھذه القرارات القضائیة التي تستفید منھا الدولة والوكالة القضائیة للخزینة والوالیات والبلدیات والمؤسسات  : 265المادة 
  . العمومیة ذات الطابع اإلداري، وتطالب اإلدارة الجبائیة بتسدید رسم التسجیل القضائي

الذي قدم تسبیقا منھ، مثلما ھو الشأن بالنسبة إلى الموضوع الرئیسي في  وعلى العكس من ذلك، یسترد مبلغ رسم التسجیل القضائي للطرف
  )5(. الحكم باإلدانة

  القسم األول مكرر

  على الحساب في الدعاوي الجنائیة رسم التسجیل القضائي

لجرائم تكلفة كل األعمال أو یمثل رسم التسجیل القضائي المقید على الحساب في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات والجنح وا: مكرر 265المادة 
  .الترتیبات المختلفة عموما ابتداء من قرار الحكم باإلدانة حتى تسلیم المستخلصات التي تنتج عنھا

  :يأتویحدد معدل ھذا الرسم،  كما ی

  :أمام المحاكم 

                                                 
 .1996من ق م لسنة  54معدلة بموجب المادة   :مكرر 261المادة  )1(
 .2002من ق م لسنة  23و  1994من ق م لسنة  52معدلة بموجب المادتین : 262المادة  )2(
 .1994من ق م لسنة  53معدلة بموجب المادة : 263المادة  )3(
 ..2002م لسنة .من ق 23و  1994م لسنة .من ق 54،  1990لسنة . م ت.من ق 24معدلة بموجب المواد : 264المادة  )4(
 .1990لسنة .م.منق 65و 1984م لسنة .من ق 129معدلة بموجب المادتین : 265المادة  )5(
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  .دج 500..............................................................................في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات -

  .دج 800...................................................................................في الدعاوي المتعلقة بالجنح -

  : أمام المجالس القضائیة 

  .دج 700...............................................................................في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات -

  .دج 1.000...................................................................................في الدعاوي المتعلقة بالجنح -

  )1(.دج 1500................................................................................في الدعاوي المتعلقة بالجنایات -

  القسم الثاني

 صحیفة السوابق القضائیة

من قانون اإلجراءات الجزائیة، من أجل  640إن الوثائق واألحكام والقرارات الخاصة باإلجراء المنصوص علیھ في المادة  : 266المادة  
  . تصحیح البیانات المذكورة في صحائف السوابق القضائیة، تسجل على الحساب

  القسم الثالث 

  البلدیات 

تعفى مؤقتا البلدیات من دفع المبالغ المستحقة للخزینة كرسوم للتسجیل بسبب دعاوى المسؤولیة المدنیة فیما یخص اإلتالف  :267المادة  
ر مسلحة، وتسجل على واألضرار الناتجة عن الجنایات والجنح المرتكبة بالقوة أو العنف على ترابھا من قبل تجمعات أو جماعات مسلحة أو غی

ل الحساب وثائق اإلجراءات المقدمة بطلب من البلدیات واألحكام المترتب تسجیلھا على ھذه البلدیات والوثائق والسندات التي تقدمھا من أج
البلدیات التي تتحرر إثبات حقوقھا وصفاتھا، وإن الرسوم التي أجل دفعھا تصبح واجبة األداء بمجرد أن تصیر القرارات القضائیة نھائیة تجاه 

  . منھا، عند االقتضاء

 252تعفى تنازالت البلدیات المجانیة لسكن البناء الذاتي لصالح األفراد من رسم نقل الملكیة المنصوص علیھ في المادة  :مكرر  267المادة  
  )2(.من ھذا القانون

سبتمبر  27المؤرخ في  ، 188- 67التي تمنح لھا في إطار األمر رقم  البلدیات حول المساكن إن المقاوالت التي تقوم بھا:  3مكرر 267المادة  
  )3(.من ھذا القانون 252، من رسم نقل الملكیة المنصوص علیھ في المادة 1967سنة 

  القسم الرابع 

  اإلفالس والتسویة القضانیة 

ضائیة عندما ال تكفي األموال العائدة لإلفالس لتحمل رسوم تسجل على الحساب العقود واألحكام المتعلقة باإلفالس أو التسویة الق : 268المادة  
  . التسجیل، وتسدد الرسوم حسب األولویة من التحصیالت األولى وذلك من دون المساس بتطبیق االمتیازات األخرى

  القسم الخامس 

  مراجعة الدعاوى الجنائیة والجنحیة 

  . تسجل على الحساب وثائق الدعاوى التي ھي بصدد المراجعة أو الدعاوى الجنائیة والجنحیة، التي تتم بعد قرار سماع الدعاوى  :  269المادة  

  . إن القرار أو الحكم النھائي للمراجعة الذي یقضي بإدانة، یضع، عند االقتضاء، على عاتق المحكوم علیھم الرسوم المسجلة على الحساب 

 شرالباب الحادي ع

  اإلعفاءات

محاضر المصالحة باألحكام وعرائض  ،إن العقود التي تتم في قضایا حوادث العمل، تعفى من إجراءات التسجیل، باستثناء : 270المادة 
 االستئناف والتنازل عن االستئناف والقرارات التي تمنح للمصاب المستفید مرتبا عمریا نقدا أو جزء من رأس المال الضروري لتأسیس ھذا

 . و إن العقود المعفیة ھكذا، تسجل مجانا عندما یكون ھناك محل إلجراء التسجیل .المرتب العمري وإیداع الوثائق

  . وتعفى من التسجیل نسخة المحضر الخاص بالتحقیق الذي یمكن أن یجریھ األطراف 

  . وتطبق أحكام المقطع األول من ھذه المادة على جمیع العقود التي تتم وتمنح زیادات ومنحا إلى ضحایا حوادث العمل أو لذوي حقوقھم 

 المتعلقة و كذلك نوع كل من األموال عن تعفىالدولةمنجمیعحقوقالتسجیلفیمایخصالعقودالمتعلقةبالمبادالتوعملیاتالشراء والتنازل: 271المادة  
  )4(.الخواص مع األموال ھذه قتسامبا

تعفى من رسوم نقل الملكیة التي ھي على عاتق المشتري، االكتسابات التي تتم بالتراضي لقاء عوض من قبل الوالیات أو  :272المادة  
سعاف أو الحفاظ على الصحة البلدیات أو نفقات البلدیات والمؤسسات العمومیة للوالیة أو البلدیة، عندما تكون مخصصة للتعلیم العام أو اإل

 .االجتماعیة وكذلك ألشغال التعمیر والبناء

                                                 
 .2003لسنة . م.من ق 35و  2001لسنة . م.من ق 18، 1990لسنة . م.من ق 66، 1988لسنة . م. من ق 73و معدلة بموجب المواد 1984من ق م لسنة  129محدثة بموجب المادة : مكرر  265المادة  )1(
 .  1986من ق م لسنة   61و معدلة بموجب المادة   1978من ق م لسنة    84محدثة بموجب المادة : مكرر    267المادة  )2(
 .1986من ق م لسنة  62ومعدلة بموجب المادة   1981من ق م لسنة    68محدثة بموجب المادة :  3مكرر   267المادة  )3(
 . 2010م لسنة .من ق 16معدلة بموجب المادة : 271 المادة )4(
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وتطبق ھذه األحكام عندما تصدر السلطات المختصة بموجب قرار تنظیمي طبقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول، حالة االستعجال  
  . اءات التحقیقللمنفعة العمومیة لھذه االكتسابات من دون أن یكون ھناك لزوم للقیام بإجر

تعفى من إجراءات التسجیل شھادات المیالد والوفاة والزواج التي یتسلمھا ضباط الحالة المدنیة وكذا النسخ أو الشھادات  :مكرر  272المادة  
  )1(.التي تسلم عنھا

من ھذا القانون، المؤسسات المعتمدة في إطار  252تعفى من رسم نقل الملكیة بالمقابل المنصوص علیھ بموجب المادة  :  3مكرر   272ة الماد 
ي الوطني الخاص بالمناطق الواجب ترقیتھا كما یرد  ، المتعلق باالستثمار االقتصاد1982غشت سنة  21المؤرخ في 11- 82القانون رقم 

  .یامھا بالشراءات العقاریة المخصصة لنشاطھاتحدیدھا عن طریق التنظیم، عند ق 

االمتیازات لتشمل المؤسسات السیاحیة الوطنیة الخاصة المنشأة في إطار القوانین والتنظیمات الساریة المفعول في المجال  توسع ھذه 
   )2(.السیاحي

  )3(. ملغاة:  4مكرر 272المادة 

  : بناء على طلب النیابة العامة، والتي تھدف إلى ) باستثناء األحكام(اإلجراءات تعفى أیضا من إجراءات التسجیل وثائق  : 273لمادة ا 

  . إصالح اإلغفاالت وإجراء التصحیحات في سجالت الحالة المدنیة للعقود التي تھم األفراد المعوزین جدا -1

  . لسجالت التي لم یتم مسكھااستبدال سجالت الحالة المدنیة المفقودة أو المحروقة نتیجة حوادث الحرب واستخالف ا -2

  .األحكام التي لھا نفس الموضوع بناء على طلب النیابة العامة" مجانا"وتسجل  

تعفى، أیضا، من إجراءات التسجیل جمیع العقود المتعلقة باإلجراءات التي تم الشروع فیھا بناء على طلب النیابة العامة والتي  : 274المادة 
یس سجالت الحالة المدنیة المتلفة أو المفقودة على إثر حوادث الحرب وإما تجدید أو تتمیم عقود الحالة المدنیة یكون موضوعھا إما إعادة تأس

 . المتعلقة بالفترة المنصرمة منذ بدایة األعمال الحربیة

  . اإلجراءات تسجل مجانا وإن األحكام المتخذة فیما یخص ھذه  

یل عقود اإلشھاد الرسمي التي یمكن أن تحل محل جمیع عقود الحالة المدنیة التي تكون أصولھا تعفى أیضا من إجراءات التسج : 275المادة  
  . قد أتلفت أو فقدت على إثر كارثة أو حوادث حرب إلى أن تتم إعادة تأسیس أو استرجاع السجالت

أمر بإخالئھا فورا من قبل سلطات عمومیة أو في بلدیة  وتطبق ھذه األحكام على عقود الحالة المدنیة التي توجد أصولھا أو سجالتھا في بلدیة قد 
  .تكون قد انقطعت االتصاالت بھا على إثر عملیة حربیة

تسجل مجانا الوثائق التي تتضمنھا اإلجراءات التي شرع فیھا في حالة التصریح بقرینة الوفاة أو التصریح القضائي بالوفاة  : 276المادة  
  . وكذلك القرارات والمستخرجات والنسخ والصور التنفیذیة والصور التي تسلم عنھا

  . علقة بإعادة تأسیس العقود والوثائق المتلفة على إثر حوادث الحربتعفى، من إجراءات التسجیل، مختلف العقود واإلجراءات المت :277المادة  

أعاله، فإن جمیع العقود التي یجب إعادة تأسیسھا على إثر  274فضال عن العقود واألحكام و السجالت المشار إلیھا في المادة  : 278المادة  
إعادة التأسیس ھذه، تعفى من إجراءات التسجیل، ما لم تكن الرسوم كارثة أو وقائع حربیة، وكذلك جمیع شكلیات اإلجراءات التي موضوعھا 

وال یمكن المطالبة بأي عقوبة خاصة بالتسجیل فیما . المطبقة على العقد األصلي غیر مسددة بعد فیما یخص العقود التي تمت إعادة تأسیسھا
  . أعاله 277یخص الوثائق المشار إلیھا في المادة 

 )4(.ملغاة:279المادة  

 )5(.تسجل مجانا الشھادات الموثقة التي یتم إعدادھا بعد الوفاة والمثبتة لنقل الملكیات العقاریة : 280المادة  

تعفى من إجراءات التسجیل، المناقصات والصفقات من أجل البناء واإلصالح والصیانة و التموینات و التوریدات التي یجب دفع  : 281المادة  
  .الخزینة العامة ثمنھا في الجزائر من قبل

  . تعفى من جمیع رسوم التسجیل، العریضة والحكم وغیرھما من العقود التي یمكن أن تنتج عنھا مطالبات تخص المعتوھین: 282المادة 

ن من ھذا القانون، تطبق على الھیئات واألشخاص المعنیی 337و 336و  335و  334و ) المقطع األول( 302إن أحكام المواد  :283المادة  
  . بتطبیق التشریع االجتماعي المتخذ لصالح األشخاص المسنین

  . وإن اإلجراء المتعلق بالمنازعات المتولدة عن تطبیق المقطع أعاله، یكون مجانا وبدون مصاریف 

  . وتسلم مجانا الوثائق المتعلقة بھذا اإلجراء وتعفى من رسوم التسجیل، شریطة الرجوع إلیھ صراحة 

  )6(.من ھذا القانون في مجال التشریع الخاص بالمنح العائلیة  336و  335و  334و  302بق أحكام المواد تط : 284المادة  

  . تسجل مجانا العقود المتعلقة باالتفاقات الجماعیة وإجراءات تسویة النزاعات الجماعیة للعمل : 285المادة  

ت واإلجازات والشھادات واإلطارات المزخرفة وجوازات السفر ومخالصات تعفى من إجراءات التسجیل، التعھدات و التقییدا : 286المادة  

                                                 
 .  1984م لسنة .من ق  130محدثة بموجب المادة : مكرر   272المادة  )1(
 .   1989م لسنة .من ق 27و   1987م لسنة .من ق 41و معدلة بموجب المادتین    1984م لسنة .من ق  131محدثة بموجب المادة :  3مكرر   272المادة  )2(
 . 2011م لسنة .من ق  22وملغاة بموجب المادة 1985م لسنة .من ق 126محدثة بموجب المادة :  4مكرر   272المادة  )3(
 . 2011م لسنة  .من ق 22ملغاة بموجب المادة :  279المادة  )4(
 .  1985من ق م لسنة  127معدلة بموجب المادة :   280المادة  )5(
 .  1986من ق م لسنة    63ادة معدلة بموجب الم:   284المادة  )6(



 

42 

 

  . التسلیف والتورید وسندات المراحل و المؤونة والسكن وجمیع العقود األخرى التي تھم جنود السالح البري والبحري والجوي

یعفى من رسوم التسجیل جمیع العقود والشھادات واألوراق األخرى التي تھم جمعیات ومنظمات الطالب والشباب المعترف : 287المادة  
  . بمنفعتھا العمومیة

   .فاةو ال یطبق ھذا التدبیر على نقل الملكیة أو حق االنتفاع أو حق التمتع باألموال المنقولة والعقاریة سواء بین األحیاء أم عن طریق الو 

  . تعفى من جمیع رسوم التسجیل الشركات أو صنادیق التأمین التعاوني الفالحي :288المادة  

  )1(.ملغاة:289المادة  

إن الشھادات وعقود اإلشھاد وغیرھا من األوراق المتعلقة فقط بعملیات التأمین في حالة الوفاة أو الحوادث الناجمة عن األشغال : 290المادة  
 . والصناعیة، تعفى من إجراءات التسجیل الفالحیة

  )2(.ملغاة : 291المادة 

  .تعفى من جمیع رسوم التسجیل العقود المتعلقة بعملیات القروض الفالحیة :292المادة  

   .إن الشھادات وعقود اإلشھاد وغیرھا من األوراق الخاصة بالھیئات العمومیة للتقاعد، تعفى من إجراءات التسجیل : 293المادة 

تعفى كذلك من إجراءات التسجیل، الشھادات وعقود اإلشھاد وغیرھا من األوراق المتعلقة خاصة بتصفیة ودفع المعاشات  : 294لمادة ا 
  . للمرتبات العمریة المدفوعة إلى  مستخدمي اإلدارات العمومیة من قبل الھیئات العمومیة للتقاعد المدفوعة من قبل الدولة كتكملة 

  . تعفى من التسجیل شھادات الحیاة : 295المادة  

تسجل مجانا، عندما یتطلب اإلجراء ذلك، الشھادات المثبتة لعدم الدفع الكلي أو الجزئي والخاص بشروط سیر الحسابات التي  : 296المادة  
  . یمكن أن تتم بموجب صك

مشاریع تھیئة بلدیات منكوبة، تعفى من جمیع رسوم  إن العقود واألوراق والمحررات واإلجراءات الخاصة بإعداد وإنجاز: 297المادة  
  . التسجیل في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

واألوراق والمحررات من كل نوع المتعلقة بعملیات البناءات العقاریة التي تتم في إطار التوفیر من أجل السكن من قبل  إن العقود  : 298المادة  
  . البناءات، تعفى من جمیع رسوم التسجیل ر و االحتیاط وكذلك العقود المثبتة لقروض خاصة بھذه الصندوق الوطني للتوفی

  : تعفى من إجراءات التسجیل  : 299المادة  

  العقود واألوراق المتعلقة بالتنبیھات والحجوز والبیوع التي موضوعھا تحصیل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛ - 1

أوغیرھا سواء المطالبة بھا أم الدفاع عنھا والتي موضوعھا ھو تحصیل الضرائب العمومیة وجمیع المبالغ األخرى جمیع عقود المتابعة  - 2
  المستحقة للدولة بأي صفة كانت و من أجل أي ھدف كان ولو كان األمر یتعلق بالضرائب المحلیة؛

  .لى الجماعات المحلیةمخالصات الضرائب والرسوم والدیون و المداخیل المدفوعة إلى الدولة أو إ - 3

  . أوامر إبراء الذمة أو التخفیض واإلعفاء أو لتخفیف الضرائب والمخالصات المتعلقة بھا والكشوف ومستخرجات الكشوف - 4

  . الوصوالت المسلمة إلى الجباة ومحصلي الضرائب المختلفة وكذلك حسابات اإلیرادات أو التسییرات العمومیة - 5

تعفى من إجراءات التسجیل، المخططات والمحاضر والشھادات والتبلیغات واألحكام والعقود والمخالصات وغیرھا من العقود  : 300المادة 
  .التي تخص األضرار المسببة للملكیة الخاصة على إثر تنفیذ األشغال العمومیة

ؤسسات العمومیة االستشفائیة والمكاتب الخیریة ومؤسسة إن الوالیات والمؤسسات العمومیة التابعة للوالیات والبلدیات والم :301المادة 
 . ن طریق الھبة أو اإلرثعالحمایة االجتماعیة لرجال البحر، تعفى من رسوم نقل الملكیة مجانا فیما یخص األموال التي آلت إلیھا 

  . تعفى من جمیع رسوم التسجیل التبرعات التي تقدم إلى ھیئات التأمین االجتماعي :302المادة  

تعفى من رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة ومن رسوم تسجیل الھبات بین األحیاء، الھبات والوصایا لألشیاء الفنیة والمعالم  :303المادة  
األثریة أو األشیاء ذات الطابع التاریخي والكتب والمطبوعات أو المخطوطات، المقدمة إلى المؤسسات التي تتمتع بالشخصیة المدنیة، غیر 

  . أعاله، إذا كانت ھذه المؤلفات أو األشیاء مخصصة ألن تكون ضمن مجموعة عمومیة 301المؤسسات المشار إلیھا في المادة 

تعفى أیضا من رسوم نقل الملكیة الھبات والوصایا المقدمة إلى المؤسسات العمومیة ذات النفع العام غیر المؤسسات المشار إلیھا  : 304المادة  
الھبات والوصایا مخصصة بإرادة  ، وإلى الشركات الخاصة أو غیرھا من التجمعات المؤسسة بصفة قانونیة، ما دامت ھذه أعاله 301في المادة 

  . الواھب أو الموصي الصریحة، إلى إقامة نصب تذكاري تخلیدا لحرب التحریر الوطني أو تمجیدا لجیشنا

من ھذا القانون، الھبات التي ال تتجاوز  236الوفاة، المنصوص علیھا في المادة  تعفى من رسوم نقل الملكیة عن طریق :مكرر 304المادة  
ومعتمدة للبحث العلمي أو  المقدمة من قبل أشخاص طبیعیین مقیمین لصالح مؤسسات مقیمة ) دج1.000.000(قیمتھا ملیون دینار جزائري 

  .جمعیات خیریة مصرح بمنفعتھا العمومیة

الھبات لفائدة البحث العلمي، ینبغي التصریح كذلك للھیئة الوطنیة المكلفة بمراقبة  ات لإلدارة الجبائیة، وعندما تتم ھذه الھب ینبغي التصریح بھذه 
  )3(.البحث العلمي

                                                 
 .  2011م لسنة .من ق 22ملغاة بموجب المادة : 289المادة  )1(
   .2011م لسنة .من ق 22ملغاة بموجب المادة : 291المادة  )2(
 .1990م لسنة .من ق   67محدثة بموجب المادة : مكرر  304المادة  )3(
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ادلتھا ، عندما تكون العقارات التي تمت مب تعفى من حقوق التسجیل مبادلة العقارات الریفیة التي تتم ضمن الشروط المبینة أدناه:305المادة  
  .موجودة في نفس البلدیة أو في بلدیات مجاورة

في حالة ما ال تطبق مجانیة التسجیل، خارج ھذه الحدود إال إذا كان أحد ھذه العقارات التي تمت مبادلتھا، مجاورا لعقار المبادلین الذین یتلقونھ 
  . عامین أو تلقوھا عن طریق اإلرث إذا كانت ھذه العقارات قد اكتسبھا المتعاقدون بموجب عقد مسجل منذ أكثر من

في جمیع الحاالت یتضمن عقد المبادلة بیان السعة ورقم القسم والمكان المذكور والصنف والنوع ومدخول مسح األراضي لكل عقار مبادل، 
  )1(.ویودع في مكتب التسجیل مستخرج من دفتر مسح األراضي لألموال المذكورة

نھ تحل محل ھذه البیانات، فیما یخص العقارات التي توجد في أقالیم كانت موضوع مخططات نظامیة مع إوعند عدم وجود مسح لألراضي، ف
د بھا جداول بیانیة مطابقة توجد نسخھا األصلیة في وثائق المصلحة الطبوغرافیة، شھادة یسلمھا رئیس ھذه المصلحة یبین فیھا البلدیة التي توج

  . مذكور والرقم والنوع والسعةالعقارات والمركز والقسم والمكان ال

 .تطلب الشھادة من السلطة البلدیة، أما رقم المخطط فیحل محلھ بیان جدول األرض وما یجاورھافوفي األقالیم التي ال توجد بھا مخططات،  

  . لم یبقى لھما إال إبرام العقدوتسلم ھذه الشھادات بدون مصاریف بناء على طلب یصرح فیھ المبادالن بأنھما قد اتفقا نھائیا على المبادلة و 

  . إن البیانات المحصل علیھا ھكذا، تذكر في عقد المبادلة وتسلم الشھادة إلى مفتش التسجیل في نفس الوقت الذي یقدم فیھ العقد لإلجراء 

أعاله، تخضع  305في المادة  إن المعدالت وفائض القیمة للمبادالت العقاریة الریفیة المحققة ضمن الشروط المنصوص علیھا : 306المادة  
  . للرسم الخاص بنقل الملكیة العقاریة لقاء عوض

  . إن العقود والمقررات والسجالت المتعلقة باإلجراءات فیما یخص االنتخابات تعفى من التسجیل :307المادة  

  : یعفى من إجراءات التسجیل : 308المادة  

  . المخالصات وغیرھا من العقود التي تتم لصالح مساعدة الطفولةالشھادات و التبلیغات و األحكام والعقود و - 

  . عند الترشید وحسابات الوصایا واألوراق والمحاضر وحسابات أشھر الرضاعة والمعاشات - 

  . العرائض الخاصة بحمایة األطفال المعرضین للمعاملة السیئة أو اإلھمال -    

التسجیل،  نقل  محافظ  النقود والعقود واالحتیاطات المنقولة أو العقاریة الخاصة بھذه العقود، عندما یعفى  من  جمیع  رسوم  :   309المادة 
  )2(.تتم لصالح شركة أو عدة شركات عمومیة للتأمین مع موافقة المدیر العام للضرائب

إن نقل الكل أو البعض من أموال تملكھا ھیئة تقوم بأعمال ذات منفعة عمومیة والذي یتم تحت أي شكل كان وللصالح العام أو  :310المادة 
 . إدارة حسنة لفائدة مؤسسة معترف بمنفعتھا العمومیة، ال یترتب علیھ أداء أي رسم للتسجیل

بقى األموال المعنیة مخصصة لنفس الھدف، والثاني أن یتم نقلھا من أجل الصالح وإن االستفادة من التدبیر السابق مرھون بشرطین، األول أن ت 
العام أو من أجل إدارة حسنة، ویثبت تحقق ھذین الشرطین بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة الذي یرخص بنقل األموال وذلك في حدود 

  .  مراسیماختصاصاتھ باستثناء األموال التي یتم نقلھا بموجب قوانین أو 

تعفى من إجراءات التسجیل، الدبلومات والشھادات المسجلة لدى اإلدارات من قبل األطباء وجراحي األسنان والصیادلة  : 311المادة  
  . والبیطریین وعمال السلك الطبي

الوثائق التي لھا عالقة بعملیات  تعفى من إجراءات التسجیل المخططات والمحاضر والشھادات والتبلیغات والعقود وغیرھا من : 312المادة   
تسجیلھا نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وذلك باستثناء القرارات القضائیة وعقود البیع والعقود المحددة للتعویض والمخالصات التي یتم 

  . مجانا عندما یكون ھناك إجراء للتسجیل

الوثائق أو العقود المتعلقة باكتساب أراضي ولو كانت مسورة أو مبنیة، تتم تنفیذا على جمیع  أعاله، 312تطبق أحكام المادة  : 313المادة   
  . لمخطط تنظیم قانوني موافق علیھ، من أجل شق أو تعدیل أو توسیع طرق أو مساحات عمومیة أو طرق بلدیة أو طرق ریفیة معروفة

رات من كل نوع التي تخص تحدید أصحاب الحق في التعویضات تعفى من جمیع رسوم التسجیل، العقود واألوراق والمحر  :314المادة   
  . الخاصة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

التصریحات : العقود المحررة تنفیذا للقوانین المتعلقة باإلفالس والتسویة القضائیة والتالي تعدادھا  ،تعفى من إجراءات التسجیل : 315المادة   
إیداع الموازنات، اإلعالنات وشھادات النشر المتعلقة بالتصریح باإلفالس أو دعوة الدائنین، عقود إیداع الجرود  بوقف الدفع، الموازنات،

والمعامالت وغیرھا من العقود، محاضر الجمعیات والمالحظات ومداوالت الدائنین، عقود الدیون المفترضة، عقود المنتجات، العرائض 
مر والقرارات الصادرة عن ھذا القاضي، تقاریر وحسابات وكالء التفلیسة، جداول التوزیع، محاضر التدقیق المقدمة إلى قاضي التفلیسة، األوا

  .وتأكید الدیون، الصلح أو تأجیل میعاد الوفاء

  .غیر أن مختلف ھذه العقود تبقى خاضعة إلجراءات الفھرسة

  )3(.ملغاة :316المادة 

  )3(.ملغاة :317المادة  

                                                 
  .2015لسنة . م.من ق 22معدلة بموجب المادة :  305المادة  )1(
 .  1991م لسنة .من ق   44معدلة بموجب المادة :   309المادة  )2(
 .  1996م لسنة .من ق 55ملغیتان بموجب المادة :  317و   316المادتان  )3(
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  )1(.ملغاة :318المادة   

  .یعفى من رسم التسجیل إیداع النسخة الثانیة من السجل الذي یمسكھ محافظو الرھن العقاري لدى كتابة ضبط المحكمة  : 319المادة   

إن عقود األشھاد والرضا ومداوالت المجلس العائلي والتبلیغ عند االقتضاء والشھادات المثبتة للزواج وعقود اإلجراءات  : 320المادة 
 . ألوامر واألحكام والقرارات التي تھدف إلى تسھیل زواج المعوزین، تعفى من التسجیلوا

الع ویستفید من تدابیر ھذه المادة، األشخاص الذین یثبتون فقرھم بشھادة یسلمھا لھم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة بعد اإلط 
  . ئب المختلفة لبلدیتھمعلى شھادة عدم فرض الضریبة التي یعدھا قابض الضرا

  .تعفى من كل أنواع الرسوم، إعالنات أولیاء القصر المعترف بفقرھم  :321المادة    

نفس اإلعفاء على العقود الالزمة الستدعاء وتأسیس المجالس العائلیة والتصدیق على المداوالت المتخذة في ھذه المجالس في حالة فقر  ویطبق
  . و تعفى ھذه العقود من إجراءات التسجیل باستثناء محاضر المداولة والقرارات التي تمنح أو ترفض التصدیق والتي تم تسجیلھا مجانا. القصر

  . األشخاص الذین یطلب الحجر علیھم والمحجورین یماثلون القصر في نفس الحاالت وإن 

  . من ھذا القانون والمتعلقة بالشركات التعاونیة، على شركات اإلسعاف الخاصة بعمال ومستخدمي المناجم 341تطبق المادة  :322المادة    

  . ر ووثائق اإلجراءات واألحكام الصادرة في قضایا الصید البحري الساحليیعفى من إجراءات التسجیل، التكلیف بالحضو  : 323المادة    

إن عقود الحالة المدنیة وغیرھا من األوراق التي تقدم تدعیما لطلبات المعاشات من قبل رجال المطافئ أو ذوي حقوقھم، تعفى  :324المادة    
  . من رسوم التسجیل

  .وتطبق نفس التدابیر على البحارة

واألحكام ) غیر عقود ومحاضر أعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط(تعفى من إجراءات التسجیل جمیع العقود والمحاضر  :325المادة 
  . الخاصة بالشرطة العامة

المحاكم  تعفى كذلك من إجراءات التسجیل، عقود أعوان التنفیذ لكتابات الضبط في القضایا الجنائیة و وثائق اإلجراءات أمام :326المادة    
  . الجنائیة، باستثناء العقود الخاضعة للتسجیل على الحساب على إثر وجود طرف مدني

  .تعفى من التسجیل أحكام المحاكم الجنائیة بغیاب الطرف المدني :327المادة    

  . إن عقود أداء الیمین من قبل أعوان الدولة، تعفى من إجراءات التسجیل :328المادة   

المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، على المخططات والمحاضر  312تطبق األحكام المنصوص علیھا في المادة  :329المادة    
یما والشھادات واألحكام والعقود والمخالصات و غیرھا من الوثائق المتعلقة بإنشاء االتفاقات المنصوص علیھا في التشریع الجاري بھ العمل ف

  . وقود السائل والغازيیخص الكھرباء وال

إن الشھادات الالزمة التسلیم من أجل تحصیل بعض الدیون التجاریة والدیون الصغیرة حسب إجراء األمر بالدفع، تعفى من  : 330المادة    
  . التسجیل

دق علیھما طبق األصل، من قبل تعفى من التسجیل،النسختان من عقد الشركة، المترجم، عند االقتضاء، إلى اللغة الوطنیة ومصا:331المادة    
السلطة األجنبیة المختصة والتي یجب إیداعھما لدى كتابة ضبط المحكمة من أجل التسجیل في السجل التجاري، من طرف الشخص الذي یتولى 

 . إدارة فرع أو وكالة مقامة بالجزائر من قبل كل شركة أجنبیة

  . العتبار المنصوص علیھا في قضایا اإلفالس والتسویة القضائیة تعفى من التسجیل إجراءات إعادة ا : 332المادة     

إن العقود واألوراق والمحررات من جمیع األنواع المتعلقة بتسخیر أموال أو خدمات والخاصة بتسویة مختلف التعویضات، تسجل :333المادة     
  . مجانا، عندما یكون ھناك إجراء للتسجیل

  . تعلقة بتطبیق تشریع التأمینات االجتماعیة، تسلم مجانا وتعفى من رسوم التسجیل شریطة االستناد إلیھا صراحةإن األوراق الم:334المادة     

تعفى من إجراءات التسجیل، األحكام أو القرارات وكذلك المستخرجات والنسخ والصور أو الصور الرسمیة التي یتم تسلیمھا و  :335المادة 
  . ت التي یترتب عنھا تطبیق التشریع فیما یخص التنظیم ونظام الضمان االجتماعيبصفة عامة، جمیع عقود اإلجراءا

  .إن جمیع العقود المتعلقة باكتساب عقارات وبالقروض المرخص بھا إلى صنادیق التأمین االجتماعي، تعفى من رسوم التسجیل: 336المادة 

وقواعد المنازعات والمخالفات لنظام الضمان االجتماعي وحوادث العمل،  إن اإلجراء المتعلق بالمنازعات في قضایا المراقبة: 337المادة 
  . مجاني وبدون مصاریف

  )2(.ملغاة:338المادة  

المنحلة التي توجھ لزوما إلى خدمات ذات نفع عام  إن أیلولة الفائض من األموال الصافیة من رأسمال الشركات التعاونیة الفالحیة: 339المادة  
  . زراعي أو إلى تعاونیات فالحیة أخرى، ال یترتب عنھا أي تحصیل رسم لصالح الخزینة

                                                 
 .  2011م لسنة .من ق 22ملغاة بموجب المادة :  318المادة  )1(
 .  1996من ة م لسنة    55ملغاة بموجب المادة :   338المادة  )2(
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 1976أكتوبر سنة  23الموافق  1396شوال عام  29، المؤرخ في 92-76إن التعاونیات العقاریة المحدثة في إطار األمر رقم :340المادة  
بتنظیم التعاونیة العقاریة، تعفى من جمیع الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجیل بالنسبة لجمیع العقود التي ستعدھا طبقا للموضوع التي والمتعلق 

  .أنشت من أجلھ

و عینیة وتطبق نفس اإلعفاءات على مساكن البناء الذاتي المنجزة في إطار برنامج عمومي للسكن الریفي والتي استفادت من مساعدة مالیة أ   
 . إما من قبل الدولة وإما من قبل الجماعات المحلیة

  . تعفى من رسوم التسجیل جمیع العقود والشھادات و غیرھا من األوراق التي تھم الشركات التعاونیة: 341المادة  

  . ما بین األحیاء و إما عن طریق الوفاةوال یطبق ھذا التدبیر على نقل الملكیة أو حق االنتفاع أو حق التمتع باألموال المنقولة والعقاریة إ 

  )1(.ملغاة : 342المادة   

  . من ھذا القانون 225إن العقود المثبتة لحلول اتفاقیة، تعفى من الرسم المؤسس بموجب المادة  :343المادة   

  . لمتعلقین بنظام الوصایات الشرعیة والغیابتسجل مجانا وثائق اإلجراءات الخاصة بتسجیل الرھن العقاري أو تلقي الكفالة، ل - 1 : 344المادة   

إن الجرد الذي یجب أن یقوم بھ الموثق في موضوع الوصایة الشرعیة یعفى من رسوم التسجیل، عند ما یقل مبلغ موجودات التركة عن  -2 
  . دج 10.000

  ). الحسابات السنویة ونھایة التسییر(یسجل مجانا ضبط حسابات الوصایة  - 3

تعفى من جمیع رسوم التسجیل، العقود و األوراق والمحررات من جمیع األنواع، المبرمة أو المحررة في إطار سیر الجمعیات : 345المادة   
  .العائلیة

غیر أنھ، فیما . یسجل مجانا نفل الملكیة بین المالكین المشاركین في عملیات تجدید العمران، و الھیئة العمومیة المكلفة بالتجدید  :346المادة 
 یمكن خص الرسوم الخاصة بھذه األموال المقدمة للمالكین القدماء مقابل دینھم على ھیئة عمومیة مكلفة بالتجدید، فإن االستفادة من اإلعفاء الی

  . إثارتھا إال في حدود مبلغ الدین على ھذه الھیئة

رف واحد بناء على طلب  المستفید من الوعد، یلزم ھذا إذا تم بیع عقار كان محل وعد بالبیع بالتجزئة  أو بالحصة من ط: مكرر 346المادة 
األخیر بدفع الرسم على القیمة المضافة على مبلغ المبیعات و كذلك على ثمن تنازل المستفید من وعد البیع الممنوح لمشترین لكل جزء أو 

  )2(.و بالمقابل ال یترتب على ھذه التنازالت األخیرة تحصیل أي رسم للتسجیل. حصة

تعفى من إجراءات التسجیل، الرسائل واإلشعارات باالستالم والتخلي والقبول والموافقة المتعلقة بالرھون الزراعیة والفندقیة :  347المادة 
والمنجمیة والصناعیة والسیما الرھون الخاصة بالدیوان الجزائري المھني للحبوب، و بالسجل الذي قیدت فیھ ھذه الرھون ونسخة تسجیل 

     .    و الشھادات السلبیة أو الخاصة بالشطب الذي یھم ھذه الرھونالقرض 

تعفى من جمیع حقوق و رسوم التسجیل و اإلشھار  العقاري، كل الشھادات و األوراق و الوثائق التي تم إعدادھا بموجب  :مكرر 347المادة 
من قانون  209و المادة  2001من قانون المالیة لسنة  41 ، أو تطبیقا ألحكام المادة1981فبرایر  7، المؤرخ في 01،-81القانون رقم 
، التي كان موضوعھا التنازل عن المحالت ذات االستعمال السكني التابعة للدولة و الجماعات المحلیة و دواوین الترقیة و 2002المالیة لسنة 

  )3(.التسییر العقاري

  )4(.ملغاة :3مكرر 347المادة  

مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  138من حقوق التسجیل في إطار تطبیق النظام المذكور في المادة تعفى    :4مكرر 347المادة 
  :المماثلة

  العقود التي تثبت نقل األمالك بین الشركات األعضاء؛ -

  )5(.العقود التي تثبت تحویل الشركات قصد إدماجھا في التجمعات -

وق التسجیل، العقود  المتضمنة  تأسیس  الشركات التي ینشئھا الشباب ذوو المشاریع المؤھلون تعفى من  جمیع حق: 5مكرر 347المادة 
الصندوق الوطني  للتأمین " أو " الصندوق  الوطني  لدعم  القرض المصغر "أو " الصندوق الوطني لدعم  تشغیل الشباب"لالستفادة من إعانة 

  )6(". على البطالة

 الباب الثاني عشر  

  مختلفة أحكام

إن الحالة التي نص علیھا بموجب أحكام ھذا القانون بأن العقد یجب أن یسجل مجانا، فانھ یمكن إلغاء ھذا اإلجراء بموجب  : 348المادة  
  . مرسوم یتخذ بناء على تقریر وزیر المالیة

  . ضمن شروط محددة حسب نفس اإلجراءوذلك  وإن الدفع نقدا لرسوم الطابع والتسجیل، یمكن أن یحل محلھ التسجیل على الحساب،  

إن أحكام ھذا القانون المطبقة على نقل ملكیة لقاء عوض أو محل تجاري أو زبائن تطبق على جمیع اتفاقیات لقاء عوض والتي  :  349لمادة ا 

                                                 
 .   2011م لسنة  .من ق 22ملغاة بموجب المادة :  342المادة  )1(
 .1996م لسنة .ق   56محدثة بموجب المادة : مكرر 346المادة  )2(
 .2005م لسنة .من ق 21و معدلة بموجب المادة  1985م لسنة .من ق 128محدثة بموجب المادة : مكرر 347المادة   )3(
 .  2011م لسنة .من ق 22و ملغاة بموجب المادة  1988ت لسنة .م.من ق 5محدثة بموجب المادة  : 3مكرر  347المادة  )4(
 .   1997م لسنة .من ق 36ومعدلة بموجب المادة  1991ت لسنة .م.من ق 18محدثة بموجب المادة :  4مكرر 347المادة  )5(
 . 2011ت لسنة .م.منق 9و معدلة بموجب المادة 1997ت لسنة .م.من ق 37محدثة بموجب المادة :  5مكرر 347المادة   )6(
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یة المبرمة مع ھذا الشخص من شأنھا أن تسمح لشخص بممارسة مھنة أو وظیفة أو عمل، كان یشغلھ شخص سابق، حتى ولو كانت ھذه االتفاق
وتستحق الرسوم على جمیع المبالغ التي یفرض دفعھا على الوارث بفعل االتفاقیة تحت أي تسمیة . أو ذوى حقوقھ مصحوبة بتنازل عن الزبائن

  . كانت، وكذلك على جمیع األعباء المترتبة علیھ بنفس الصفة

ي المیادین، حیث تطبیقھا منصوص علیھ بموجب القانون، ال یخضع إال للرسوم المعدة إن العقد المنشئ إلجارة طویلة األمد ف : 350المادة   
  .لإلیجارات ذات الكراء لمدة محدودة 

المؤجر وإما حق المستأجر، تخضع لألحكام المتعلقة بنقل ملكیة  جار الطویل األمد، إما حق یاإلیتعلق ب إن مختلف نقل الملكیات التي موضوعھا 
  . ا القانونالعقارات من ھذ

یمنع مفتشو التسجیل من القیام بإجراء تسجیل العقود العرفیة، المتضمنة األموال العقاریة أو الحقوق المنقولة، أو المحالت  : 351المادة  
محالت التجاریة أو الصناعیة أو كل عنصر یكونھا أو التنازل عن األسھم أو الحصص في الشركات، أو اإلیجارات التجاریة، أو إدارة ال

  . التجاریة أو المؤسسات الصناعیة، أو العقود التأسیسیة أو التعدیلیة للشركات

ت غیر أنھ، یمكن القیام بإجراءات التسجیل فیما یتعلق بالعقود العرفیة الخاصة بالرھون الحیادیة للمحل التجاري لصالح البنوك و المؤسسا 
  )1(.المالیة

 الباب الثالث عشر

  المترتبة على نقل الملكیة لقاء عوضالرسوم الخاصة  

  )2(.ملغاة : 352المادة  

  )3(.ملغاة : 353المادة 

  )4(الباب الثالث عشر مكرر

  رسم اإلشھار العقاري

  القسم األول

  اإلجراءات الخاضعة للرسم 

  : اإلشھار في المحافظات العقاریة، رسم یدعى رسم اإلشھار العقاري، على ما یأتي  یقبض بمناسبة القیام بإجراء  :1-353المادة  

و غیرھا من الوثائق الخاضعة لإلشھار العقاري  بحق ملكیة عقاریة أ او تصریح أ او تكوین أ العقود والقرارات القضائیة المتضمنة نقال - )1 
  ، أدنا؛ 6-353و 5-353بھ، باستثناء، ما أشیر إلیھ في المادتین بموجب التشریع المعمول 

  ، أدناه؛  6- 353و 5-353و االتفاقیة أو حقوق التخصیص الرھني، باستثناء ما أشیر إلیھ في المادتین  قید الرھون القانونیة أ - )2

  )5(.، أدناه6-353و  5-353ر إلیھا في المادتین والجزئي ، باستثناء الكتابات المشا االستبدال والتخفیض والشطب الكلي أ عقود - )3

  : أعاله، كاآلتي1-353یطبق الرسم المنصوص علیھ في المادة : 2-353المادة   

و العقارات المصرح بھا في الوثیقة التي تشھر بالنسبة للعقود حتى و لو كانت مثقلة بشرط موقف، و  ، تحسب على قیمة العقار أ% 1) 1
كذا عقود الوعد بالبیع و و غیر مشاعة  و تأسیس الحقوق العینیة العقاریة مشاعة أ و المعاینة بین األحیاء، نقل أ لمتضمنة أاألحكام القضائیة ا

  ن یذكر فیھا تحت طائلة الرفض، سعر البیع المتفق علیھ واألجل المحدد من قبل األطراف إلتمام ھذا البیع؛ التي یجب أ

رھا بالنسبة للعقود والقرارات القضائیة التصریحیة ھاشإو العقارات المصرح بھا في الوثیقة المتعین  أ، تحسب على قیمة العقار % 0,50)2
  ؛لمزارعة التي لم تبلغ حدھا وا ، أ الكراء جور  صاالت والتنازالت عن أوواإلیجارات و ال و القسمات

عقود  وحق التخصیص الرھني وتجدیدھا وكذا واالتفاقیة أ القانونیة أ ، بالنسبة لقید الرھون)دج  6.000(ستة أالف دینار رسم ثابت قدره) 3
  ؛ االستبدال و التخفیض والشطب الكلي أو الجزئي

و  و االختیار بالمزایدة الحقیقیة أ ، بالنسبة لشھادات نقل الملكیة عن طریق الوفاة وكذا التصریحات أ)دج 2.000(دینار األف رسم ثابت قدره) 4
 ك بمزاد طارئ بعد رسو سابق وبالمزایدات وعقود التقسیم المثبتة لتخصیص ممتلكات سبق تملیكھا مع وعد بالتخصیص والتصدیق والتمل

   39الحیازة المعدة طبقا ألحكام المادة و الجداول الوصفیة للتقسیم و أنظمة الملكیة المشتركة و شھادات  التقسیم  شھاداترخص التجزئة و 
  المتضمن التوجیھ العقاري؛و ،1990نوفمبر  18المؤرخ في ، 25-90من القانون رقم 

بالنسبة لإلجراء األول في السجل العقاري والمتعلق بالعقارات الممسوحة  والتي تشكل ترقیما مؤقتا أو   رسوم ثابتة كما ھي محددة أدناه) 5
 فبرایر سنة  27المؤرخ في   02- 07المعدة تطبیقا للقانون رقم لفائدة ذوي الحقوق وكذا سندات الملكیة  ترقیما نھائیا، وھذا عندما یتم ذلك 

  )6(:و المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري  2007

                                                 
 .   1996م لسنة .من ق   57و معدلة بموجب المادة    1992م  لسنة.من ق   63معاد إحداثھا بموجب المادة :   351المادة  )1(
 .  1994م لسنة .من ق   55، و ملغاة بموجب المادة   1992م لسنة .من ق  64  1986م لسنة . من ق 63و  1981م لسنة .من ق 69معدلة بموجب المواد :   352المادة  )2(
  .2000م لسنة.من ق   27من ھذا القانون وملغاة بموجب المادة    352ھذه األحكام تصبح باطلة بموجب إلغاء المادة :   353المادة )3(
 . 2018م لسنة .من ق 25و  2004 لسنة. م.من ق   10 تینمعدل بموجب المادو 1980لسنة . م.ق من 55محدث بموجب المادة )16- 353إلى  1- 353المواد من : (الباب الثالث عشر مكرر  )4(
 .2018م لسنة .من ق 25و   2004 لسنة. م.من ق   10تینبموجب الماد ةمعدل :   1- 353 ةالماد  )5(
لسنة . م.من ق 23و  2008لسنة . م.من ق 15و  2004م لسنة .من ق 10و 1999لسنة . م.من ق  30و 1998لسنة . م.من ق  24و 1997لسنة . م.من ق 38و 1990لسنة . م.من ق 8معدلة بموجب المواد : 2 - 353 المادة )6(

2015. 
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  :حصص مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة - أ

 الرسم المطبق المساحة  

  2م 100أقل من  

 2م   200إلى 2م   100من  

   ²م   200أكثر من 

  دج 3.000

  دج 4.500

 دج 6.000

  :أراضي غیر مبنیة أو مبنیة - ب

  

 

 

 

 

 

 :أراضي فالحیة - ج
  

  

 

 
 
 

ثابتة كما ھي محددة أدناه بالنسبة لإلجراء األول في السجل العقاري المتعلق بالعقارات الممسوحة التي تشكل الترقیم النھائي المعد  رسوم) 6
 . مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكیة، الموجود سابقا، والمشھر قانونا

  : محددة كمل یأتي

 :قطع مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة  ) أ

 

 

 

 
  

 :أراضي غیر مبنیة أو مبنیة )ب 

 

 

 

 
 
  

  :أراضي فالحیة) ج 
 الرسم المطبق  المسـاحة

  ھكتارات   5أقل من  -

  ھكتارات   10ھكتارات إلى    5من  - 

 ھكتارات 10أكثر من  -

  دج750

  دج 1.500

 دج 2.250

فترة   خالل المعنیین، لتسلیم شھادة الترقیم العقاري المؤقت المطلوبة بناء على طلب )دج 1.500(ألف و خمسمائة دینار رسم ثابت قدره) 7 
 (*). الترقیم العقاري المؤقت، إثر اإلجراء األول في السجل العقاري

                                                 
لسنة . م.من ق 23و  2008لسنة . م.من ق 15و  2004م لسنة .من ق 10و 1999لسنة . م.من ق  30و 1998لسنة . م.من ق  24و 1997لسنة . م.من ق 38و 1990لسنة . م.من ق 8معدلة بموجب المواد : 2 - 353 المادة (*)

  .2018م لسنة .من ق 25و2015

  

 المساحة

 الرسم المطبق

 أراضي مبنیة أراضي غیر مبنیة

  2م   1.000أقل من  

 2م   3.000إلى 2م   1.000من 

 2م 3.000أكثر من 

  دج 3.000

  دج 4.500

 دج 6.000

  دج 6.000

  دج 9.000

 دج 12.000

 الرسم المطبق المساحة

  ھكتارات   5أقل من  

  ھكتارات   10ھكتارات إلى    5من  

 ھكتارات 10أكثر من 

  دج3.000 

 دج 6.000

 دج9.000

 المطبق الرسم المساحة

  2م 100أقل من  - 

  2م 200إلى  2م100من  -

 2م 200أكثر من  - 

  دج 750

  دج1.500

 دج2.250

 الرسم المطبق المسـاحة

 أراضي مبنیة أراضي غیر مبنیة
  2م 1.000أقل من  - 

  2م 3.000إلى  2م1.000من  -
 2م 3.000أكثر من  - 

  دج   750
  دج1.500
 دج2.250

  دج.1.500
  دج 2.250
 دج 3.000
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  . لغ أعلىال یحصل سوى رسم نسبي واحد على العقد الرئیسي ولواحقھ المحتملة، والتي ال یترتب علیھا رسم نسبي بمب :3- 353المادة    

  . )دج 2.000(ألفي دینار  ، بالنسبة لإلجراءات التي ال ینتج عنھا رسم نسبي مبلغھ)دج 2.000(دینار  امن ألفوال یمكن تحصیل مبلغ أقل  

للعقد الخاضع ، إذا كان اإلشھار غیر مطلوب في نفس الوقت، بالنسبة )دج 2.000(دینار  األفتتحمل العقود المعفاة من الرسم النسبي رسما قدره  
 .لمضمونةللرسم النسبي، إال إذا تضمنت ھذه العقود زیادة في األسعار أو القیم أو المبالغ أو الدیون المعبر عنھا أو المذكورة أو المقدرة أو ا

  . وفي ھذه الحالة، یحصل الرسم النسبي على مبلغ ھذه الزیادة فقط

خطاء مادیة أو قبوال أو تخلیا بال قید أو شرطا أو تأكیدا أو موافقة أو تصدیقا أو تصحیحا یخضع العقد المتضمن تكملة أو تفسیرا أو تصحیحا أل 
  )1(. )دج 2.000(دینار  األفأو إلغاء لشروط موقفة أو تحقیق وعد بالبیع، إن لم یكن یحتوي على إجراء یخضع لرسم ثابت قدره 

، العقود المحررة من طرفھم أو بمساعدتھم والخاضعة لدفع الرسم المذكور المحددة یدفع المحررون الذین لم یودعوا في اآلجال :4-353المادة  
، بغض النظر عن المسؤولیة التي یتعرضون لھا على الصعید )دج1.000(أعاله، شخصیا، غرامة یحدد مبلغھا بألف دینار  2-   353في المادة
  . القانوني

  : تحدد آجال إتمام اإلجراء كما یأتي 

أشھر، إذا كان ) 05(أشھر ابتداء من تاریخ تحریر العقد، یمدد ھذا األجل إلى خمسة ) 03(بعد الوفاة، ثالثة الملكیة شھادات نقل بالنسبة ل)  1
  أحد المعنیین مقیما في الخارج؛

  أشھر من الوفاة؛ ) 06(، بعد ستة  العقد إعدادهمحرر  یمكن أن تقوم المسؤولیة المدنیة للمالكین الجدد للحقوق العینیة، إذا طلب من 

  أشھر من الیوم الذي أصبحت فیھ نھائیة؛) 03(بالنسبة لألحكام القضائیة، ثالثة )  2

  . تحریرھا أشھر من تاریخ) 03(بالنسبة للعقود األخرى والوثائق، ثالثة )  3

یوما كاملة، بالنسبة لكل ) 15(حالة وجوب القیام باإلشھار في محافظتین عقاریتین أو أكثر، تمدد اآلجال، المذكورة أعاله، إلى خمسة عشر  في 
  )2(.األولى محافظة عقاریة فضال عن 

 القسم الثاني

  اإلعفاءات

  : تعفى من رسم اإلشھار العقاري :5- 353المادة   

التي تقع مصاریفھا على عاتق الدولة والوالیة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري  القیدجمیع إجراءات اإلشھار و) 1
  والموضوعة تحت وصایتھا؛ 

  ف؛ اوقالمحررة واإلجراءات المنجزة تطبیقا للتشریع المتعلق بأموال األ العقود ) 2

  علق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة؛ المحررة واإلجراءات المنجزة في إطار التشریع المت العقود ) 3

  واالستبدال والتخفیض والشطب الخاصة باالمتیازات القانونیة؛  التسجیلإجراءات ) 4

  )3(كل اإلجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائیة؛ ) 5 

، 2003أوت    26،المؤرخ في 11– 03 ألمر رقمالخاضعة لالعقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة ) 6
، في إطار اإلیجار العقاري، أو أي قرض عقاري موجھ لتمویل االستثمارات المنجزة من قبل المعدل و المتمم والمتعلق بالنقد والقرض 

  ن االقتصادیین، لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الفالحي أو لممارسة مھنة حرة؛المتعاملی

  العقود والوثائق المبرمة من الجمعیات التعاضدیة؛) 7

  إشھار العقود المتعلقة بتأسیس االرتفاق،  المقرر في القانون الساري المفعول على الكھرباء والغاز؛) 8

  إلنجاز برامج السكن المستفیدة من دعم الدولة؛ ن العقاریین العمومیین أو الخواص ألراضي موجھة المتضمنة اقتناء المرقی العقود)  9

العقود المتضمنة بیع محالت ذات استعمال سكني جدیدة أنجزھا المرقون العقاریون العمومیون أو الخواص في إطار برامج السكن ) 10
  دعم الدولة؛من المستفیدة 

  )4(.االتفاقي في حقوق الرھن لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة في إطار عملیات إعادة التمویل الرھني عقود الحلول ) 11

  : أعاله   2 -  353تعفى كذلك من الرسم المنصوص علیھ في المادة  : 6 -  353المادة 

القانونیة المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة، ضمانا للقروض الممنوحة للفالحین المنتجین، لتمویل  القیود والتشطیبات الخاصة بالرھون) 1
  نشاطاتھم الفالحیة؛ 

الممنوحة للخواص  بناء المساكن لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة، ضمانا لقروضالمعدة  القیود والتشطیبات الخاصة بالرھون القانونیة) 2
  ؛اتالبناء هالتنازل عن العقار على حالھ، دون إنجاز ھذ إعادة غیر أن الرسم یحصل تلقائیا في حالة. نظمین ضمن تعاونیات عقاریةفرادى أو م

                                                 
 . 2018م لسنة .منق 25و  2004لسنة. م.منق   10و  1997ة لسن. م.من ق 39اد ومعدلة بموجب الم: 3 - 353المادة  )1(
 .2004لسنة . م.من ق 10بموجب المادة  ةمعدل :4 - 353 ةالماد )2(
 .2004لسنة . م.من ق 10بموجب المادة  ةمعدل :5- 353 ةالماد )3(
 .2018م لسنة .من ق 25و  2005 من ق م لسنة  22و  2004لسنة . م.من ق 10معدلة بموجب المواد : 5 – 353المادة  )4(
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  الھیئات العمومیة المختصة إلى المدخرین والمبنیة في إطار االدخار السكني؛ العقود المتضمنة بیع المساكن من قبل ) 3

  عقود المبادالت المتعلقة باألراضي الفالحیة أو ذات الوجھة الفالحیة؛) 4

  التنازل بین الشركاء في الشیوع المتضمنة األراضي الفالحیة أو ذات الوجھة الفالحیة؛ عقود) 5

  الممتلكات العقاریة؛ العقود المتعلقة بنقل الملكیة، التي حررتھا المؤسسات والھیئات العمومیة على أساس التسویة في إطار تطھیر) 6

المعدل والمتمم، ، والمتضمن التوجیھ العقاري،  1990نوفمبر  18المؤرخ في  ،25 - 90من القانون رقم    86العقود المعدة، تطبیقا للمادة ) 7 
   اریة لفائدة البلدیات؛والمتضمن تكوین احتیاطیات عق 1974فیفري   20 المؤرخ في  26-74لتسویة العملیات المبادر بھا في إطار األمر رقم 

غشت سنة  7 فيالمؤرخ  269-03عملیات التنازل عن األمالك العقاریة ذات االستعمال السكني المنجزة في إطار المرسوم التنفیذي رقم ) 8
وضوعة حیز االستغالل الذي یحدد شروط و كیفیات التنازل عن األمالك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الم ،2003

  ؛ 2004قبل أول ینایر سنة 

حلة لفائدة العمال وكذا تلك نعملیات التنازل عن أصول المؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري الم) 9
  )1( المنجزة في إطار عملیات الخوصصة؛

  ،2007فبرایر سنة   27المؤرخ في  ، 02- 07للتحقیق العقاري في إطار القانون رقم عقود الملكیة المبرمة، في حالة عملیة جماعیة ) 10
  والمتضمن تأسیس إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري؛

ة والتابعة لدواوین الترقیة والتسییر اإلجراء األول الذي یتم في السجل العقاري والمتعلق بالمحالت ذات االستعمال السكني الممسوح) 11
الذي یحدد شروط وكیفیات التنازل عن  ،2003غشت سنة  7المؤرخ في  ، 269-03العقاري والقابلة للتنازل في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

  )2(.2004ینایر سنة األمالك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة قید االستغالل قبل أول 

 القسم الثالث

  تصفیة الرسم ودفعھ

أعاله، ولم یتم تحدید القیمة في العقد أو  2- 353یكتتب، إذا توجب تطبیق معدل نسبي، كما ھو منصوص علیھ في المادة : 7- 353المادة  
  . حت طائلة  الرفضالقرار القضائي، تصریح تقدیري مصادق وموقع من قبل الطالب، في الوثیقة المعدة لإلشھار، ت

  . المتداولة االیجار ت ویترتب على اإلیجارات رسم یطبق على مبلغ مجموع سنوا

  :اآلتیة  لقواعد تطبق على ملكیة الرقبة وحق االنتفاع المقام مدى الحیاة، ا

من ) 3/10(وملكیة الرقبة بثالثة أعشار ) 7/10(سنة كاملة، بسبعة أعشار ) 20(حق االنتفاع، إذا كان سن المنتفع أقل من عشرین  یقدر - 
  . قیمة العقار

بالنسبة لكل فترة عشر ) 1/10(النسبة بخصوص حق االنتفاع وتزید لملكیة الرقبة بعشرھذه  تنقص سنة ) 20(تجاوزت المدة عشرین  إذا  - 
  . سنوات بدون قسمة،) 10(

  ). 9/10(وملكیة الرقبة بتسعة أعشار ) 1/10(سنة كاملة من عمر المنتفع، یقدر حق االنتفاع بالعشر   )70(من سبعین  اعتبارا  - 

ون قسمة ودون سنوات من حق االنتفاع بد) 10(من قیمة العقار بالنسبة لكل فترة عشر ) 2/10(یقدر حق االنتفاع المؤسس لمدة ثابتة بعشرین  
  . األخذ في االعتبار عمر المنتفع

 األراضي استغالل كیفیاتو شروط  یحدد الذي 2003 غشت  15، المؤرخ في 03- 10المنصوص علیھ في القانون رقم  االمتیازیقدر حق  
  )3(.من قیمة العقار، بغض النظر عن السن) 6/10(، بستة أعشار للدولة  الخاصة لألمالك التابعة الفالحیة

  . و الحقوق العقاریة المتبادلة وبالنسبة للمبادالت، یؤسس الرسم على قیمة مجمل العقارات أ

  . كان أحد األطراف في عقد المبادالت معفیا، على قیمة العقار العائدة للطرف اآلخر یؤسس الرسم المستحق، إذا  

  . العقار المصرح بھا یصفى الرسم المستحق، في حالة تبدیل عقار مقابل منقول، على قیمة  

  .إلى المشتركین اآلخرین في القسمة ةعلى أساس قیمة العقار العائد معفیا،كان أحد األطراف  یصفى الرسم المستحق، بالنسبة لعقود القسمة، إذا  

  .إال بالرسم المتعلق بھذه الحصة وفي حالة القسمة القضائیة، ال یكون المتقاسم الذي یطلب إشھار حصتھ فقط، مطالبا

  . دج 10و القیم التي تقل عن  المبالغ أ  غض النظر عن أجزاءببالنسبة لتحصیل رسم اإلشھار العقاري، 

 2016غشت سنة  3المؤرخ في  09- 16من القــانون رقم  8في غیاب تقدیم الشھادة المنصوص علیھا في أحكام المادة  :8-353المادة  
لة طبقا المتعلق بترقیة االستثمار، تخضع عقود االقتناء أو االمتیاز المعدة في ھذا اإلطار لدفع رسم اإلشھار العقاري المحددة قیمتھ حسب الحاو

  )4(.أعاله 2- 353من المادة  2للفقرة األولى و الفقرة 

ن، أو القیام إلى نفس االستبدال أو الشطب الكلي أو الجزئي، أو في حالة إشھار نفس العقد أو القرار القضائي، أو قید نفس الدی :9-353المادة 
و  إجراء من نفس النوع في عدة محافظات عقاریة، یمكن أن یدفع الرسم كامال، في المحافظ العقاریة التي طلب فیھا اإلشھار بالدرجة األولى،

                                                 
 .2018م لسنة .من ق 25و 2008لسنة . م.من ق 16و   2005 من ق م لسنة  22و  2004لسنة . م.من ق 10معدلة بموجب المواد : 6 -   353المادة )1(
 .2018م لسنة .من ق 25و 2008لسنة . م.من ق 16و   2005 من ق م لسنة  22و  2004لسنة . م.من ق 10معدلة بموجب المواد : 6 -   353المادة )2(
  .2018م لسنة .من ق 25و  2004 م لسنة .من ق  10المادتین معدلة بموجب : 7 -  353المادة  )3(
 . 2018م لسنة .من ق 25و  2004 م لسنة .من ق  10و  1997م لسنة .من ق 43اد ومعدلة بموجب الم: 8- 353المادة  )4(
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 المحافظات العقاریة األخرى، شریطة أن تكون المحافظة التي في كل من) دج2000(دینار  افي ھذه الحالة ال یدفع إال رسم ثابت قدره ألف
طلب فیھا اإلشھار بالدرجة األولى معینة صراحة في الطلب المودع لدى المحافظات العقاریة األخرى و أن یتم االستظھار بالوصل المثبت 

 .للدفع الكامل للرسم 

أدناه، نسخا من  10- 353للطالب، فضال عن اإلیصال المذكور في المادة  یتعین على المحافظ العقاري الذي قام بتحصیل الرسم، أن یسلم
  )1(.اإلیصال المذكور بقدر ما یطلب منھ ذلك

من طرف  مسبقایتكفل الطالب أو المستفید من حق اإلشھار ، بدفع رسم اإلشھار العقاري، و یسدد من قبل الطالب ویحصل : 10- 353المادة 
  .مقابل وصل المحافظ العقاري

 عقوددیدھا وكذا جیتحمل دفع الرسم، المستفید من قرض الضمان في مجال قید الرھون القانونیة أو االتفاقیة أو حقوق التخصیص الرھني وت
  .على ھامش القیود الموجودة ةدونماالستبدال والتخفیض والشطب الكلي أو الجزئي ال

عند طلب  الحصول على الدفتر العقاري من لمتعلق بالعقارات الممسوحة، العقاري و ا في السجلیدفع الرسم المطبق على اإلجراء األول 
  .طرف صاحبھ أو ممثلھ

  )2( .ال یسترجع الرسم و الغرامة المسددان إال في حالة ارتكاب خطأ من طرف المحافظ العقاري

 .  یسدد من قبل محرر العقد) دج 1.000(لكل قرار رفض إیداع أو إجراء یحصل المحافظ العقاري مبلغ ألف دینار : 11-353المادة 

  )3(.غیر مؤسس أو إجراءیسترجع المبلغ المحصل بھذه الطریقة في حالة رفض إیداع 

  .لتصفیة حقوق التسجیلكأساس لمعتمدة ال یمكن أن تقل القیمة المعتمدة كوعاء للرسم، عند االقتضاء، عن تلك ا: 12-353المادة 

سنوات، ابتداء من تاریخ تنفیذ اإلجراء، نقص المبالغ أو القیم التي استعملت كأساس لتحصیل رسم اإلشھار ) 04(إذا ثبت في ظرف أربع  
لجبائیة، زیادة على النسبة البسیطة العقاري، وفقا لطرق اإلثبات المعتمدة في مجال التسجیل، یحصل تلقائیا في مكتب التسجیل التابع لإلدارة ا

  .  )دج 2.000(ألفي دینارالتكمیلیة ، رسم یحدد مبلغھ بـ 

  )4(.وتدفع شھریا المبالغ المحصلة من قبل مصالح التسجیل بصدد رسم اإلشھار العقاري تطبیقا للفقرة السابقة، إلى حساب المحافظ العقاري

 القسم الرابع

  أحكام مختلفة

بتقادم حقوق التسجیل، على تحصیالت رسم اإلشھار  ةمن قانون اإلجراءات الجبائیة، المتعلق  159  ةتطبق أحكام الماد :13- 353المادة  
   )5(.العقاري

  )6(.ملغاة:14-353المادة  

  )6(.ملغاة:15-353المادة  

 )6(.ملغاة:16-353المادة  

  الباب الرابع عشر

  تحصیل الرسوم

    القسم األول  

  الدعاويالمتابعات و 

إن المتابعات و الدعاوي فیما یخص الحقوق و الرسوم و األتاوى و بصفة عامة جمیع الضرائب و المبالغ التي یعود تحصیلھا  :354المادة 
مع من ھذا القانون، و ذلك  365إلى  355عادة إلى إدارة التسجیل، وتخضع، مھما كان المحاسب المكلف بھا ، إلى القواعد المبینة في المواد 

 168و 119و  115و  113المواد  و  من قانون اإلجراءات الجبائیة ه -3مكرر 38الى  2مكرر 38 ود  - 1مكرر 38مراعاة أحكام المواد 
من ھذا القانون، والمتعلقة  بالتصریحات الخاطئة أو شھادات الدین و باإلخفاء و بالعقوبات الجنحیة وبالبیوع  العمومیة ) 4 رةقفال(

  )7(.للمنقوالت

  .إن النزاع في تحصیل رسوم التسجیل، یسوى من قبل إدارة الضرائب، عندما ال یكون موضوع طعن قضائي: 355المادة 

أعاله، تكون عند عدم دفعھا، موضوع سند تحصیل شخصي أو جماعي یعده مفتش إدارة  354إن الدیون المشار إلیھا في المادة : 356المادة 
  .ب للوالیةالتسجیل و ینفذه مدیر الضرائ

  .و یمكن وضع التأشیرة التنفیذیة مباشرة على جدول الحواصل أو كشوف الرسوم وقت تسلیمھا إلى المحاسبین

  :یبلغ السند التنفیذي  :357المادة 

                                                 
 . 2018م لسنة .من ق 25و  2004 م لسنة .من ق  10المادتین معدلة بموجب : 9- 353المادة  )1(
  .2018م لسنة .من ق 25و  2004 م لسنة .من ق  10المادتین معدلة بموجب : 10 -  353المادة  )2(
  .2018م لسنة .من ق 25و  2004 م لسنة .من ق  10المادتین معدلة بموجب : 11 -  353لمادة ا )3(
  .2018م لسنة .من ق 25و  2004 م لسنة .من ق  10المادتین معدلة بموجب : 12 -  353لمادة ا )4(
  .2018م لسنة .من ق 25و  2004 م لسنة .من ق  10المادتین معدلة بموجب : 13 -  353لمادة ا )5(
 .2004م لسنة .من ق 11ملغاة بموجب المادة :  16-353إلى   14-353المواد من  )6(
  .2018 لسنة. م.من ق  26بموجب المادة معدلة :  354لمادة ا )7(
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  إما بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار باالستالم؛  -

  .مكلف بالتحصیلوإما من قبل عون مؤھل لممارسة المتابعات بناء على طلب المحاسب ال -

  .وإما من قبل أعوان إدارة التسجیل  -

  .و یكون التبلیغ ملخصا، إذا كان األمر یتعلق بسند تحصیل جماعي أو جدول حواصل أو كشوف رسوم علیھا مسبقا تأشیرة تنفیذیة

  .لسند األصلي مودعا بمكتب القباضةویتضمن التبلیغ إنذارا بدفع الرسوم المطالب بھا و تكون ھذه الرسوم واجبة األداء فورا، و یبقى ا

عندما ال یتم التبلیغ إلى المكلف بالضریبة أو وكیلھ المفوض، على إثر اختفاء أو غیاب المكلف بالضریبة المذكورة عن منزلھ أو : 358المادة 
  .محل إقامتھ أو مقره، فإنھ یتم تجدید التبلیغ ضمن الطرق التابعة للقانون العام

  .الة ما إذا رفض المكلف بالضریبة أو وكیلھ المفوض الرسالة الموصى علیھا المقدمة إلیھماواألمر كذلك، في ح

  )1(.ملغاة:359المادة 

  )1(.ملغاة:360المادة  

  )1(.ملغاة:361المادة  

  )1(.ملغاة:362المادة  

  )2(.ملغاة:363المادة  

  )3(.ملغاة:364المادة  

  ) 3(.ملغاة:365المادة  

  )3(.ملغاة :مكرر 365المادة  

  القسم الثاني

  الضمانات و االمتیازات

إن للدولة امتیازا بالنسبة لجمیع المنقوالت وأمتعة األثاث العائدة للمدینین بالضریبة، فیما یخص التحصیل المعھود إلى إدارة  -1 :366المادة  
من ھذا القانون، بحق  69و 68تخل أحكام المادتین  ال. التسجیل بمقتضى ھذا القانون، غیر تحصیل الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات

  .ممارسة ھذا االمتیاز الذي یمارس مباشرة بعد امتیاز الرسوم على رقم األعمال

و للخزینة، فضال عن االمتیاز المشار إلیھ أعاله، أن تستعمل الرھن القانوني على عقارات التركة لتحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق  -2
  )1( .ري أثر ھذا الرھن من یوم تسجیلھ في المحافظة العقاریة ضمن الشكل والطریقة المحددین بموجب القانونالوفاة، ویس

من أجل تحصیل مختلف الضرائب و  ذلكللخزینة رھن قانوني على جمیع األمالك العقاریة التابعة للمدینین بالضریبة و  :367المادة 
 .   و یسري أثر ھذا الرھن عند تاریخ تسجیلھ في المحافظة العقاریة. لقانونالمشار إلیھا في ھذا ا الجبائیةالغرامات 

  )4(.وال یمكن تسجیل ھذا الرھن إال ابتداء من التاریخ الذي استحق فیھ المدین بالضریبة زیادة أو عقوبة لعدم الدفع

  الباب الخامس عشر

  )5(رسوم التوثیق 

 . ملغاة:368المادة   

 . ملغاة:369المادة  

 . ملغاة:370المادة  

  . ملغاة:371المادة  

 . ملغاة:372المادة  

  . ملغاة:373لمادة ا 

 

 

  

  

  

                                                 
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002من ق م لسنة 200ملغاة بموجب المادة :  362إلى   359المواد من  )1(
 .  1996من ق م لسنة  59ملغاة بموجب المادة :   363المادة )2(
 ).تنقل ھذه األحكام إلى قانون اإلجراءات الجبائیة( 2002من ق م لسنة    200ملغاة بموجب المادة : مكرر    365إلى  364المواد    )3(
 .   1985م لسنة .من ق   133معدلتان بموجب المادة :  367و  366المادتان  )4(
 .2000م  لسنة .من ق   28ملغى بموجب المادة ):  373إلى  368المواد من (الباب الخامس عشر  )5(
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  األحكام الجبائیة غیر المقننة
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 المراجع موضوع الحكم

 المواد قانون المالیة

، 1992أكتوبر سنة  11المؤرخ في  04- 92تنفیذي رقم  مرسوم
 . 1992المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  61  9921/ ت.م.ق

 

المتضمن  1995دیسمبر سنة    30المؤرخ في   27-95األمر رقم 
  1996قانون المالیة لسنة 

  108 - 102  1996/ ق م 

114 - 115  

و المتضمن قانون  2010 غشت 26المؤرخ في  10-01أمر رقم 
  .2010المالیة التكمیلي لسنة 

  30-28- 25  2010/ت.م.ق

 28 الموافق  1433عام  صفر 4في  مؤرخ 11 - 16 رقم قانون
  .2012المالیة لسنة  قانون ،یتضمن2011سنة  دیسمبر

  2012/م.ق

  

49 -67-68 

  

 30 الموافق 1434عام  صفر 12في  مؤرخ 12-12 رقم قانون
  .2013المالیة لسنة  قانون یتضمن ،2012 سنة دیسمبر

  2013/م.ق

  

3836- -39 

  

 30الموافق  1435صفر عام   27مؤرخ في  13 -  08قانون رقم  
  .2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 

  2014/م.ق

  

67  

  

الموافق   1436عام    ربیع  األألول  8مؤرخ  10 - 14قانون رقم  
  2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر سنة  30

  2015/م.ق

  

60 -68-73 -74 

  

  23  الموافق  1436  شّوالعام  7  مؤرخفي  15-01  أمررقم
  .2015لسنة التكمیلي المالیة قانون یتضمن 2015یولیوسنة

  42  2015/ت.م.ق

الموافق  1438ربیع األول عام  28مؤرخ في  14-16رقم  قانون
  2017یتضمن قانون المالیة لسنة  ،2016دیسمبر سنة  28

  2017/م.ق

  

67 -69-82  

، یتضمن 2018دیسمبر سنة  27مؤرخ في  18 - 18قانون رقم 
  .2019قانون المالیة لسنة 

  2019/م.ق

  

44  
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  ، 1992أكتوبر سنة  11المؤرخ في  04- 92مرسوم تنفیذي رقم 

  . 1992قانون المالیة التكمیلي لسنة  المتضمن

  من حقوق التسجیل   1988جانفي سنة   12المؤرخة في    06 -  88إلى    01 -  88إعفاء العقود المبرمة في إطار القوانین  

تعفى من كل حقوق التسجیل، كل العقود التي موضوعھا تكوین وتحویل ودمج حصص من كل نوع برأسمال، زیادة رأسمال،  : 61المادة  
   12المؤرخة في   06-  88إلي رقم  01-   88عقود انفصال أو تنازل عن أسھم أو عن حصص شركة منشأة في إطار تطبیق القوانین من رقم

والمتضمن  1990دیسمبر سنة   31المؤرخ في   36 -   90من القانون رقم  148إلى   143المواد من رقم، وطبقا ألحكام   1988ینایر سنة
والمتضمن قانون المالیة التكمیلي  1991سبتمبر سنة  7المؤرخ في  12-   91من القانون رقم   2، وكذلك المادة  1991قانون المالیة لسنة

  .من ھذا القانون   86، والمادة  1991لسنة

 

  1996المتضمن قانون المالیة لسنة  1995دیسمبر سنة    30المؤرخ في   27- 95األمر رقم 

  إعفاء عملیات التنازل التي تنفذ في إطار عملیات الخوصصة من رسوم التسجیل 

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

  المزایا المترتبة عن منح العمال أسھما مجانا؛  - 1

  . فوائض القیمة المحققة عند التنازل عن األصول -  2

  .من قانون التسجیل 5- 116و  3- 113علیھا في المواد  تحدید الغرامة المنصوص 

قانون التسجیل والمطبقة في حالة إخفاء الثمن، بضعف  من  5 -  116و    3 -   113تحدد الغرامة المنصوص علیھا في المادتین  : 108المادة 
  . دج 100.000الحقوق المتملص منھا دون أن یقل مبلغ ھذه الغرامة عن  

  . وتضبط نتیجة لذلك المواد المعنیة في قانون التسجیل  

  .تسجیلإعفاء العقود المتعلقة بتعدیالت القوانین األساسیة لھیئات التوظیف الجماعي من حقوق ال 

تعفى من حقوق التسجیل العقود المتعلقة بتعدیالت القوانین األساسیة لھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة و بتغییر رؤوس  :114المادة 
  . أموالھا

  .تسجیل مادة صیدالنیة دج عن كل طلب  100.000تأسیس رسم ثابت قدره 

مستحق عن كل طلب تسجیل مادة ) دج 100.000( یؤسس لصالح المیزانیة العامة للدولة رسم ثابت مقداره مائة ألف دینار :115المادة 
  . صیدالنیة

  .یدفع ھذا الرسم بالعملة األجنبیة القابلة للصرف عندما یتقدم مصنعوھا األجانب بطلبات التسجیل 

 

  2010قانون المالیة التكمیلي لسنة و المتضمن  2010غشت  26المؤرخ في  10-01أمر رقم 

 وتحرر 2009 لسنة المالیة المتضمن قانون 2008 سنة دیسمبر 30 في المؤرخ  21 - 08رقم  القانون من 47 المادة أحكام تعدل:25المادة 
 :یأتي كما

 الطبیعیین األشخاص من طرف المحققة االجتماعیة الحصص أو األسھم عن التنازل عملیات عن الناتجة القیم فوائض تفتح : 47المادة" 
 .الشركات أرباح على الضریبة أو اإلجمالي الدخل الضریبة على بصدد التوالي، على لإلخضاع، مجاال المقیمین، غیر المعنویین واألشخاص

 .الضریبة من محررة  20% بنسبة الضریبي اإلخضاع ھذا ویحدد

 الموثق، تجد یدي بین التنازل مبلغ بتبرئة نصف المتعلقة التسجیل قانون من 256المادة  فإن أحكام الضریبي، اإلخضاع ھذا تطبیق أجل من
 " .لتطبیقھا مبررا

 المتیاز عقدا مدة مدى بالضریبة وعلى المكلف طلب على بناء سنویا وتدفع تقسم یمكن أن مخالف، حكم أي عن النظر بغض28 :  المادة
 03 - 01 األمر رقم إطار في الدولة ممتلكات على االمتیاز إعداد عقود المستحق بمناسبة العقاري اإلشھار على وكذا الرسم التسجیل حقوق

 .والمتمم االستثمار،المعدل و المتعلق بتطویر 2001 سنة غشت 20 في المؤرخ

  3% .بـ عملیة التقسیم تمارس التسجیل،عندما حق معدل یحدد

  .سنة 33 یفوق ما إلى االمتیاز مدة إذا امتدت ما حالة في 4% بـ المعدل ھذا یحدد أنھ، غیر

 األمر ھذا نشر تاریخ من ابتداء حقوق التسجیل، وكذا الشركات أرباح على الضریبة أو الدخل اإلجمالي على الضریبة من تعفى30 :  المادة 
 لألندیة والحصص االجتماعیة األسھم عن التنازل لعملیة القیم ریوع وفوائض ،2015سنة  دیسمبر 31 غایة وإلى الجریدة الرسمیة في

 .شركة في شكل المشكلة القدم كرة في المحترفة
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 2012المالیة لسنة  قانون یتضمن ،2011سنة  دیسمبر 28 الموافق  1433عام  صفر في مؤرخ 11 - 16  رقم قانون

 2001 سنة یولیو 19 الموافق 1422عام الثاني ربیع27 في المؤرخ 01 - 12 رقم القانون من 20 المادة أحكام وتتمم تعدل49: المادة
  :یأتي كما وتحّرر 2001 لسنة التكمیلي المالیة قانون والمتضمن

 المستفید المقاول مع المبرم المالي اإلیجاري  البیع عقد إطار في اإلیجاریون المقرضون ینجزھا التي التجھیزات اقتناءات تستفید 20: المادة"
 والمتمم، المعدل االستثمار، بتطویر والمتعلق 2001 سنة غشت 20 في المؤرخ 01 - 03 رقم األمر في علیھاالمنصوص  االمتیازات من

  : اآلتیة االمتیازات من 2006 سنة یولیو 15 في المؤرخ 06-08 رقم األمر بأحكام

 إنجاز االستثمار، في مباشرة والداخلة المستوردة المستثناة، غیر للسلع بالنسبة الجمركیة الحقوق من اإلعفاء  -  أ

  ". االستثمار المعني إطار في المحققة العقاریة االقتناءات لكل بالنسبة بمقابل الملكیة نقل حقوق من اإلعفاء  -  ب

 المعدل االستثمار، والمتعلق بتطویر 2001 سنة غشت 20 في المؤرخ01 -03 رقم األمر من 11 المادة أحكام وتتمم تعدل67:  المادة
  : یأتي كما والمتمم،وتحرر

 10 المادة من األولى الفقرة في المناطق المذكورة في المنجزة المزایا من المستثناة غیر بالنشاطات المتعلقة االستثمارات تستفید11: المادة"
  : اآلتیة المزایا من أعاله

  :االستثمار إنجاز بعنوان 1 - 

  ؛من دفع حقوق الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم في إطار االستثمار اإلعفاء -

  فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات و الزیادات في رأس المال؛) ‰ 2(تطبیق حق التسجیل بنسبة مخفضة قدرھا اثنان في األلف   -

  الوكالة، فیما یخص األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسیة الضروریة إلنجاز االستثمار، تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف، بعد تقییمھا من -

اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع و الخدمات غیر المستثناة من المزایا و التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار،  -
  سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلیة؛

  .االستثمار في إنجاز و غیر المستثناة من المزایا و التي تدخل مباشرةالسلع المستوردة عفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص اإل

 :المستثمر من بطلب الجبائیة تعدھا المصالح التي االستغالل مباشرة معاینة بعد2 -  

  المھني، النشاط على الرسم ومن الشركات أرباح على الضریبة من النشاط الفعلي، من سنوات  (10)  عشر لمدة اإلعفاء، -

 ابتداء من تاریخ االقتناء، من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار االستثمار؛ سنوات (10) عشر اإلعفاء، لمدة -

 العقاریة األصول المتضمنة لعملیات التنازل بالنسبة الوطنیة األمالك مبالغ وكذا العقاري اإلشھار ومصاریف التسجیل حقوق من اإلعفاء -
 . استثماریة مشاریع إنجاز بھدف الممنوحة

 ". الوزراء من مجلس بقرار االمتیاز على مسبقا حصلت التي االستثمارات مشاریع أیضا األحكام ھذه من وتستفید

 االستثمار، بتطویروالمتعلق   2001 سنة غشت 20 في المؤرخ 01 - 03 رقم األمر من1 مكرر12المادة  أحكام وتتمم تعدل68 :المادة
  :یأتي كما وتحرر والمتمم، المعدل

 زایاالم من جزءا أو كال أعاله مكّرر  12  ةداالم في المذكورة لالستثمارات یمكن منحھا التي المزایا تخصّ  أن یمكن1:  مكّرر  12  المادة"
  : اآلتیة

  : سنوات(5)خمس أقصاھا ، لمدةاإلنجاز مرحلة في 1 - 

 عن سواء االقتناءات على طبقةالم الجبائي الطابع ذات األخرى االقتطاعات من وغیرھا والضرائب والرسوم الحقوق خلوص أو/ و إعفاء ) أ
 ؛االستثمار إلنجاز الضروریة والخدمات للسلع ،المحلیة السوق أومن االستیراد طریق

 ؛علیھا یطبق أن یجب الّذي القانوني اإلشھار وكذا لإلنتاج ّصصةلمخا العقاریة لكیاتالم بنقل تعلّقةالم التسجیل حقوق من إعفاء ) ب

 ؛المال رأس في والزیادات للشركات التأسیسیة العقود یخص فیما التسجیل حقوق من إعفاء ) ج

 . لإلنتاج صصةلمخا العقاریة لكیاتالم یخص ما في عقاري سمالأالر من إعفاء ) د

 بطلب الجبائیة صالحلما تعّدھا التي االستغالل في الشروع معاینة تاریخ من ابتداء سنوات (10)عشر أقصاھا لمدةو ،االستغالل مرحلة في 2 - 
 : ستثمرالم من

 ؛الشركات أرباح على الضریبة من اإلعفاء) أ

  ؛ھنيالم النشاط على الرسم من اإلعفاء )ب

 العقاریة األصول المتضمنة التنازل بالنسبة لعملیات الوطنیة األمالك مبالغ وكذا العقاري اإلشھار ومصاریف التسجیل حقوق من اإلعفاء )ج
 . استثماریة مشاریع إنجاز بھدف الممنوحة

 .بھ عمولالم للتشریع طبقا إضافیة مزایا منح لالستثمار الوطني لسلمجا یقّرر أن ، یمكنأعاله 2 و 1 ینالفقرت في ذكورةالم زایاالم على زیادة

 ".الوزراء من مجلس بقرار االمتیاز على مسبقا حصلت التي االستثمارات مشاریع أیضا األحكام ھذه من وتستفید
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 2013. لسنة  المالیة قانون یتضمن 2012   سنة دیسمبر 26 الموافق 1434 عام صفر 12 في مؤرخ 12 - 12 رقم قانون

 2001 سنة غشت 20 الموافق1422 عام  الثانیة جمادى أّول في المؤرخ 03- 01رقم  األمر من  9المادة أحكام وتتمم تعّدل:  36المادة 
  :يیأت كما وتحرر والمتمم االستثمار، المعدل بتطویر والمتعلق

 المادتین في المحددة االستثمارات العام، تستفید القانون في علیھا المنصوص والجمركیة وشبھ الجبائیة الجبائیة الحوافز على زیادة9 :  المادة"
 : أعاله، من المزایا اآلتیة 2 و 1

  :أدناه، من المزایا اآلتیة 13إنجازھا كما ھي مذكورة في المادة  بعنوان1-

  اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة والمستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار؛ -أ

من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة المستوردة أو المقتناة محلیا والتي تدخل مباشرة في إنجاز  االعفاء -ب
  االستثمار؛

  المعني، االستثمار إطار االعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة  التي تمت في -ج

یل ومصاریف اإلشھار العقاري ومبالغ األمالك الوطنیة المتضمنة حق االمتیاز على األمالك العقاریة المبنیة وغی�ر اإلعفاء من حقوق التسج -د
  .المبنیة الممنوحة الموجھة إلنجاز المشاریع االستثماریة

  .تطبق ھذه المزایا على المدة الدنیا لحق االمتیاز الممنوح

  .المشاریع االستثماریة لفائدة الوزراء مجلس قرار نوحة سابقا بموجبكما تستفید من ھذه األحكام االمتیازات المم

 : سنوات (3 ) ثالث إلى (1 ) سنة المستثمر مدة من بطلب الجبائیة المصالح تعده الذي في النشاط الشروع معاینة بعد االستغالل، بعنوان2-

 الشركات، أرباح على الضریبة من إعفاء  -

 .المھني النشاط على الرسم من إعفاء  -

 شغل منصب ( 100 ) مائة من تنشئ أكثر التي لالستثمارات بالنسبة سنوات (5 ) إلى خمس سنوات (3 ) ثالث من المادة ھذه رفع ویمكن
 .النشاط انطالق عند

  2009. سنة یولیو 26 من ابتداء االستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة لدى المصرح بھا االستثمارات على األحكام ھذه تطبق كما

 المناطق في المتواجدة االستثمارات على مناصب الشغل بإنشاء المتعلق الشرط ھذا یطبق ال

 .العلیا للجنوب والھضاب الخاص الصندوق إعانة من المستفیدة

  .سحبھا االمتیازات بمنح ھذه المتصلة الشروط احترام عدم على ویترتب

  ." التنظیم الحاجة،عن طریق األحكام، عند ھذه تطبیق كیفیات تحدد

 2001 سنة غشت20الموافق لـ    1422 عام الثانیة جمادى أّول في المؤرخ 03-01 رقم األمر من 11 المادة أحكام وتتمم تعّدل: 38المادة 
 : یأتي كما وتحرر والمتمم، المعدل االستثمار، بتطویر و المتعلق

 10 المادة من األولى الفقرة في المذكورة المناطق في والمنجزة المزایا من المستثناة غیر للنشاطات المتضمنة االستثمارات تستفید :11المادة"
 : اآلتیة المزایا من أعاله،

  :االستثمار إنجاز بعنوان 1 -

  اإلعفاء من دفع حقوق الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم في إطار االستثمار؛ -

  فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات و الزیادات في رأس المال؛) ‰ 2(التسجیل بنسبة مخفضة قدرھا اثنان في األلف  تطبیق حق  -

  تثمار،تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف، بعد تقییمھا من الوكالة، فیما یخص األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسیة الضروریة إلنجاز االس -

من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص الس�لع و الخ�دمات غی�ر المس�تثناة م�ن المزای�ا و الت�ي ت�دخل مباش�رة ف�ي إنج�از االس�تثمار،  اإلعفاء -
  سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلیة؛

  .مباشرةفي إنجازاالستثمار اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة و غیر المستثناة من المزایا و التي تدخل -

 غی�ر و المبنیة العقاریة على األمالك االمتیاز حق المتضمنة الوطنیة األمالك ومبالغ العقاري اإلشھار ومصاریف التسجیل حقوق من اإلعفاء -
 .االستثماریة إلنجاز المشاریع الموجھة الممنوحة المبنیة

 .الممنوح االمتیاز لحق الدنیا المدة على المزایا ھذه تطبق

  .المشاریع االستثماریة لفائدة الوزراء مجلس قرار بموجب سابقا الممنوحة االمتیازات األحكام ھذه من تستفید كما

 :المستثمر من بطلب الجبائیة تعدھا المصالح التي االستغالل مباشرة معاینة بعد-2

 المھني، النشاط على ومن الرسم الشركات أرباح على الضریبة من النشاط الفعلي، من سنوات  (10)  عشر اإلعفاء، لمدة  -

  .أالستثمارسنواتابتداء من تاریخ االقتناء، من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار  (10) عشر اإلعفاء، لمدة -

 سنة غشت20لـ  الموافق 1422عام الثانیة جمادى أّول في المؤرخ 03 - 01 رقم األمر من 1 مكرر 12 المادة أحكام وتتمم تعدل:39المادة 
 : یأتي كما وتحرر والمتمم، االستثمار،المعدل بتطویر والمتعلق 2001
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 المزای�ا م�ن ج�زءا أو أع�اله ك�ال مك�ّرر  12  الم�ادة ف�ي المذكورة لالستثمارات یمكن منحھا التي المزایا تخصّ  أن یمكن1:مكّرر  12  المادة"
  : اآلتیة

  : سنوات (5)خمس  أقصاھا اإلنجاز، لمدة مرحلة في 1 - 

ع�ن  س�واء االقتن�اءات عل�ى المطبقة الجبائي ذات الطابع األخرى االقتطاعات من وغیرھا والرسوم والضرائب الحقوق خلوص أو/ و إعفاء ) أ
 االستثمار؛ إلنجاز والخدمات الضروریة للسلع المحلیة، السوق من أو االستیراد طریق

 علیھا؛ یطبق أن یجب الّذي اإلشھار القانوني وكذا لإلنتاج ّصصةلمخا العقاریة بنقل الملكیات المتعلّقة التسجیل حقوق من إعفاء ) ب

 رأسمال؛ في والزیادات للشركات العقود التأسیسیة یخص فیما التسجیل حقوق من إعفاء ) ج

  ؛لإلنتاج صصةلمخا الملكیات العقاریة یخص فیما العقاري الرسم من إعفاء ) د

 و المبنی�ة العقاری�ة عل�ى األم�الك االمتی�از ح�ق المتضمنة الوطنیة األمالك ومبالغ العقاري اإلشھار ومصاریف التسجیل حقوق من اإلعفاء) ھـ
  .االستثماریة إنجاز المشاریع بعنوان الممنوحة المبنیة غیر

  .الممنوح االمتیاز لحق الدنیا المدة على المزایا ھذه تطبق

  .المشاریع االستثماریة لفائدة الوزراء مجلس قرار بموجب سابقا الممنوحة االمتیازات األحكام ھذه من تستفید كما

 بطلب الجبائیة المصالح تعّدھا االستغالل التي في الشروع معاینة تاریخ من ابتداء سنوات (10)عشر أقصاھا ولمدة االستغالل، مرحلة في 2 - 
 : المستثمر من

 الشركات؛ أرباح على الضریبة من اإلعفاء )   أ

  المھني؛ النشاط على الرسم من اإلعفاء)  ب

  .بھ المعمول للتشریع طبقا مزایا إضافیة منح لالستثمار الوطني لسلمجا یقّرر أن أعاله، یمكن 2 و 1 الفقرتین في المذكورة المزایا على زیادة

 عل�ى تخفیض�ات أو ت، لم�نح إعف�اءات سنوا (5) خمس تتجاوز ال لالستثمار، ولمدة الوطني لسلمجا المنافسة، یؤھل بقواعد المساس دون -3
 إطار في تدخل والتي االستثمار عن ناتجة سلع على أسعار المفروض المضافة القیمة على الرسم ذلك في بما الرسوم، أو الضرائب أو الحقوق
 .الناشئة الصناعیة األنشطة

  ."التنظیم طریق عن المادة ھذه تطبیق كیفیات تحدد

 

  .2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة  30الموافق  1435صفر عام  27مؤرخ في  13 - 08قانون رقم 

 لس�نة المالی�ة ق�انون والمتض�من2002 س�نة  دیس�مبر 24 ف�ي الم�ؤرخ 11 - 02 رق�م الق�انون م�ن   63أحك�ام الم�ادة وت�تمم تعدل: 67المادة 
 : یأتي كما وتحرر 2003

 س�نة  ین�ایر أول م�ن س�نوات، ابت�داء( 5) خمس  الشركات لمدة أرباح على والضریبة اإلجمالي الدخل على الضریبة  من تعفى :63 المادة "
 ، مداخیل األسھم واألوراق المماثلة لھا المسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورص�ة أو م�داخیل الس�ندات واألوراق المماثل�ة لھ�ا ذات أقدمی�ة2014

سنوات مسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو متداولة في س�وق م�نظم، وك�ذا ن�واتج األس�ھم أو حص�ص ھیئ�ات ) 5(تساوي أو تفوق خمس 
  .التوظیف الجماعیة للقیم المنقولة

ازل عن االلتزامات تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي و الضریبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التن
سنوات والصادرة خالل ) 5(فیسوقمنظمةألجألدنىیقدر بخمس  والسندات المماثلة واألوراق المماثلة للخزینة المسعرة في البورصة أو المتداولة

 .ویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المرحلة.  2014سنوات من أول ینایر ) 5(فترة خمس 

، العملیات المتعلقة بالقیم المنقولة المسجلة في تسعیرة 2014سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(حقوق التسجیل لمدة خمس  تعفى من
  ".البورصة أو المتداولة في سوق منظمة 

  

 .2015 ، یتضمن قانون المالیة لسنة2014دیسمبر سنة  30الموافق   1436ربیع  األول  عام    8مؤرخ  10 -  14قانون رقم  

تعفى العقود اإلداریة التي تعدھا مصالح أمالك الدولة والمتضمنة منح االمتیاز على األمالك العقاریة المبنیة و غیر المبنیة في إطار : 60المادة 
منح االمتی�از عل�ى األراض�ي التابع�ة لألم�الك الخاص�ة للدول�ة  ، الذي یحدد شروط وكیفیات2008المؤرخ في أول سبتمبر  04-08األمر رقم 

ح والموجھة إلنجاز مشاریع استثماریة، المعدل والمتمم، من حقوق التسجیل ورسم الشھر العقاري و مبالغ األمالك الوطنیة مع مراع�اة التص�ری
  .باالستثمار لدى الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار

تساب الودي لعقارات أو حقوق عینیة عقاریة تابعة ألشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص الالزمة تعفى عقود اإلك:68المادة 
  .إلنجاز مشاریع ذات منفعة عمومیة، من حقوق التسجیل ورسم اإلشھار العقاري ومبالغ األمالك الوطنیة

  
، 2003والمتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر سنة  24ي المؤرخ ف 11- 02من القانون رقم  63تعدل أحكام المادة  :73المادة 

، وتحرر كما 2014المتضمن قانون المالیة لسنة  2013دیسمبر سنة  30المؤرخ في  08- 13من القانون رقم  67المعدلة بموجب المادة 
 :یأتي
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، 2013ینایرسنة  أول سنوات، ابتداءمن(5) خمس  الشركات لمدة أرباح والضریبةعلىأ اإلجمالي الدخل الضریبةعلى من تعفى :63 المادة "
تس�اوي أو  مداخیل األسھم واألوراق المماثلة لھا المسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو مداخیل السندات واألوراق المماثلة لھا ذات أقدمی�ة

سنوات مسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو متداولة ف�ي س�وق م�نظم، وك�ذا ن�واتج األس�ھم أو حص�ص ھیئ�ات التوظی�ف ) 5(تفوق خمس 
  .الجماعیة للقیم المنقولة

نازل عن االلتزامات و الضریبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات التأتعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي 
سنوات ) 5(یقدر بخمس  أدنى ألجل منظمة سوق في والسندات المماثلة واألوراق المماثلة للخزینة المسعرة في البورصة أو المتداولة

 .ویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المرحلة.  2013سنوات من أول ینایر ) 5(والصادرة خالل فترة خمس 

، العملیات المتعلقة بالقیم المنقولة المسجلة في تسعیرة 2013سنوات إبتداء من أول ینایر سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
  ".البورصة أو المتداولة في سوق منظمة 

، المعدل والمتمم، المعدلة االستثماروالمتعلق بتطویر  2001غشت سنة  20المؤرخ في  03- 01من األمر  9تعدل أحكام المادة : 74المادة 
والمتضمن قانون  2013دیسمبر سنة  30الموافق  1435صفر عام  27المؤرخ في  08- 13من القانون رقم  58بموجب أحكام المادة 

  :وتحرر كمایأتي 2014المالیة لسنة 

المحددة في المادتین  االستثماراتلعام، تستفید فضال عن الحوافز الجبائیة وشبھ الجبائیة والجمركیة المنصوص علیھا في القانون ا :9المادة «
  :أعاله مما یأتي  2و 1

  :أدناه، من المزایا اآلتیة 13بعنوان انجازھا على النحو المذكور في المادة .1

  ؛إنجازاالستثمارات في مباشرة تدخل والتي والمستوردة غیرالمستثناة السلع یخص فیما الجمركیة، الحقوق اإلعفاءمن) أ

 مباشرة تدخل التي محلّیا المقتناة أو المستوردة المستثناة غیر والخدمات السلع یخص ما في المضافة القیمة على الرسم من باإلعفاء الشراء)ب
 .االستثمارات إنجاز في

  .المعني االستثمار إطار في تمت التي العقاریة المقتنیات كل عن عوض لقاء الملكیة نقل حق دفع من اإلعفاء) ج

ر اإلعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف اإلشھار العقاري ومبالغ األمالك الوطنیة المتضمنة حق االمتیاز على األمالك العقاریة المبنیة و غی) د
  .االستثماریةإنجاز المشاریع بعنوان المبنیة الممنوحة 

  .الممنوح االمتیازیطبق ھذا االمتیاز على المدة الدنیا لحق 

الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاریع االستثماریة وكذا االستثمارات المصرحة  االمتیازاتكما تستفید من ھذه األحكام، 
 .من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار

سنوات، بالنسبة ) 3(لمستثمر، لمدة ثالث بعنوان االستغالل، بعد معاینة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائیة بطلب من ا. 2
 :    منصب شغل) 100(الُمحِدثة حتى مائة  لالستثمارات

 اإلعفاء من الضریبة على أرباح الشركات. 
  اإلعفاء من الرسم على النشاط المھني                                                           . 

 انطالقمنصب شغل عند ) 100(التي ُتنشأ أكثر من مائة  لالستثماراتسنوات، بالنسبة ) 5(إلى خمس  سنوات) 3(وتمدد ھذه المدة من ثالث 
  .النشاط

  .2009یولیو سنة  26من  ابتداء، "االستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر"المصرح بھا لدى  االستثماراتكما تطبق ھذه األحكام على 

الجنوب الخاص بصندوق الالمتواجدة في المناطق المستفیدة من إعانة  االستثماراتعمل على ال یطبق ھذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب ال
  .والھضاب العلیا

  .سحب ھذه األخیرة االمتیازاتالشروط المتصلة بمنح ھذه  احترامعدم  لىیترتب ع

قائمتھا، من إعفاء من الضریبة على أرباح الشركات  لالستثمارتستفید االستثمارات في القطاعات اإلستراتجیة التي یحدد المجلس الوطني 
 .»ل شغسنوات دون اشتراط خلق مناصب ) 05(والرسم على النشاط المھني، لمدة خمس 

  

  .2015 لسنة التكمیلي المالیة قانون یتضمن ، 2015سنة یولیو  23  الموافق  1436  عام شّوال  7  في مؤرخ  15-01  رقم أمر

  2009  سنة یولیو  22  الموافق  1430  امع رجب  29 في المؤرخ 09-01  رقم األمر من  28  المادة أحكام تعدل42:  المادة
  یأتي كما ، وتحرر2009 لسنة  التكمیلي المالیة قانون والمتضمن

نسبتھ  تحدد إضافي تسجیل حق دفع التنظیمیة، التقویمات إعادة من المستفیدة األصول عناصر عن التنازل عملیات على یترتب 28 :  المادة"  
 30 % .    ـ ب

 ". التقییم إعادة الناتج عن القیمة فائض مبلغ على الحق ھذا یؤسس

 . المؤسسة في مبلغھا إعادة استثمار تم التي التنازالت الحق ھذا دفع من تعفى

 .بالمالیة المكلف الوزیر من الحاجة، بقرار عند المادة، ھذه تطبیق كیفیات تحدد
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  2016دیسمبر سنة  28الموافق  1438ربیع األول عام  28مؤرخ في  14- 16قانون رقم 

  2017یتضمن قانون المالیة لسنة  

 "تقدم اإلدارة الجبائیة استمارة التصریح الممكن تسلیمھا إلكترونیا" بعبارة " تقدم اإلدارة الجبائیة استمارة التصریح" تستبدل عبارة  :67المادة 
  .الصلة في مختلف القوانین الجبائیة  في المواد ذات

، المعدل، المتضمن قانون 2009جویلیة  22الموافق  1430رجب  29المؤرخ في  01-09من األمر رقم  28تلغى أحكام المادة  :69المادة 
 .2009المالیة التكمیلي لسنة 

 .2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  57تلغى أحكام المادة  :82المادة 

 

  2019، یتضمن قانون المالیة لسنة 2018دیسمبر سنة  27مؤرخ في  18 - 18قانون رقم 

 والمتضمن 2002 سنة  دیسمبر 24 الموافق لـ1423عام  شّوال  20في المؤرخ 1-02  رقم القانون من 63 المادة أحكام تعدل :44 المادة
 : یأتي كما وتحرر والمتممة، المعدلة 2003لسنة المالیة قانون

سنة  ینایر أول من ابتداء سنوات، ) 5( خمس  الشركات لمدة أرباح على والضریبة اإلجمالي الدخل على الضریبة من تعفى :63 المادة  "
 ، مداخیل األسھم واألوراق المماثلة لھا المسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو مداخیل السندات واألوراق المماثلة لھا ذات أقدمیة2019

سنوات مسجلة في التسعیرة الرسمیة للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج األسھم أو حصص ھیئات ) 5(تساوي أو تفوق خمس 
  .التوظیف الجماعیة  للقیم المنقولة

نازل عن سندات الخزینة تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي و الضریبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القیمة الناتجة عن عملیات الت
سنوات والصادرة خالل فترة ) 5(یقدر بخمس  أدنى ألجل منظمة سوق و السندات واألوراق المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في

  .ویشمل ھذا اإلعفاء كل فترة صالحیة السند الصادر خالل ھذه المرحلة.  2019سنوات ابتداء من أول ینایر ) 5(خمس 

 ،2019سنة  جانفي من أول ابتداء سنوات، (5 ) خمس لمدة الشركات أرباح على والضریبة اإلجمالي الدخل على الضریبة من تعفى كما
 .فأكثر سنوات (5 ) خمس لمدة ألجل البنوك ودائع

، العملیات المتعلقة بالقیم المنقولة المسجلة في التسعیرة 2019من أول ینایر سنة  سنوات إبتداء) 5(تعفى من حقوق التسجیل لمدة خمس 
  .الرسمیة للبورصة أو متداولة في سوق منظم

القروض الوطنیة الصادرة من طرف  سـنوات والتي تـندرج في إطار 5إلى  3كما تستفـید مداخیل السـندات المالیـة الـتي تـسـتحق خالل 
  ."سنوات) 5(لمدة خمس  والضریبة على الدخل اإلجمالي، من إعـفاء من الـضریـبة على أرباح الـشركات rمـیةالخزیـنـة العـمو

 


