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اﳋميس  ٦محّرم عام  ١٤٤٤هـ

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ٤غشت سنة  2022م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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أوامر
أمـ ـر رقـ ـم  0١-22مؤرخ ﰲ  5مـ ـح ـ ـّرم ع ـ ـام  ١٤٤٤اﳌ ـ ـواف ـ ـق
 3غـ ـ ـشـ ـ ـت س ـ ـ ـنـ ـ ـة  ،2022يـ ـتـ ـض ـ ـم ـ ـن قـ ـانـ ـون اﳌـ ـاليـ ـة
التكميﲇ لسنة .2022
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  82و 139و 1٤1و1٤2
و 198منه،

“اﳌادة  (1 : 23يتكون الربح الواجب أخذه بعﲔ اﻻعتبار
ﰲ أس ـ ـاس الـ ـضـ ـريـ ـبة عﲆ الدخل ) ...........بدون تغيير حتى(
ﲢويل الزبائن.
تتضّمن النفقات القابلة للخصم ) .......بدون تغيير حتى(

الصناعية والتجارية.

) .......................... (2الباقي بدون تغيير(.”.....................
اﳌاّدة  : 3تـ ـل ـغـ ـى أحـ ـكـ ـام اﳌادة  25مـ ـن قـ ـانـ ـون الضـ ـرائ ـ ـب

– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام 1٤٠٤
اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعدل
واﳌتمم،

اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
اﳌاّدة  : ٤ت ـت ـم ـم أح ـك ـام ال ـم ـادة  36م ـن ق ـان ـون الض ـرائ ـ ـب
اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :

– وﲟقتضى القانون رقم  16-21اﳌؤرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠22

“اﳌادة  : 36تستفيد من اﻹعفاء الدائم من الضريبة عﲆ
الدخل اﻹجماﱄ :
– ) ...........................بدون تغيير( ....................................

– وبعد رأي مجلس الدولة،

– ) ...........................بدون تغيير( ....................................

– وبعد اﻻستماع إﱃ مجلس الوزراء،

– ) ...........................بدون تغيير( ....................................

– وبعد اﻷخذ بقرار اﳌـحكمة الدستورية،

تعفى من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،ﳌدة عشر )(1٠

يصدر اﻷمر اﻵتي نصه :
أحكام ﲤهيدية
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعدل ويتمم القانون رقم  16-21اﳌؤرخ
ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة 2٠21
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠22باﻷحكام اﻵتية والتي
تشكل قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة .2٠22
اﳉزء اﻷول
طرق التوازن اﳌاﱄ ووسائله
الفصل اﻷول
أحكام تتعلق بتنفيذ اﳌيزانية
والعمليات اﳌالية للخزينة
الفصل الثاني
أحكام جبائية
القسم اﻷول
الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة
اﳌاّدة  : 2ت ـع ـدل أحـ ـكـ ـام اﳌ ـادة  23مـ ـن ق ـان ـون الضـ ـرائ ـ ـب
اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :

سن ـوات ،اﳌداخ ـي ـل ال ـن ـاﲡة ع ـن اﻷنشط ـة الـفـﻼحـيـة وتـربـيـة
اﳌواشي ،اﳌمارسة ﰲ :
– اﻷراضي اﳌستصلـ ـ ـحـ ـ ـة حـ ـ ـديـ ـ ـًث ـ ـا ،اب ـ ـت ـ ـداء م ـ ـن ت ـ ـاري ـ ـخ
استغﻼلها،
– اﳌناطق اﳉبلية) .................. ،بدون تغيير( .................
اﻷراضي واﳌناطق اﳌذكورة أعﻼه ،هي تلك اﳌـحددة عن
طريق التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما “.
اﳌاّدة  : 5تـ ـعـ ـدل وتـ ـتـ ـمـ ـم أحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  176مـ ـن قـ ـان ـ ـون
الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 176يجب عﲆ مسّيري اﳌؤسسات ) .........بدون

تغيير حتى( عن كل مستفيد من هذه اﳌبالغ :
– اﻻسم واللقب أو تسمية الشركة،
– رقم التعريف اﳉبائي،
– رقم التسجيل ﰲ السجل التجاري،
– رقم اﻻعتماد،

– العنوان الفعﲇ ﳌقرها ومكان مزاولة نشاطها،
– مرجع وتاريخ ومبلغ الصفقة أو اﻻتفاقية،
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– طـ ـبـ ـيـ ـعـ ـة ال ـع ـم ـل ـي ـات الـ ـت ـي ت ـرت ـب ـط ب ـها ه ـذه اﳌـ ـبـ ـالـ ـغ
اﳌدفوعة،

 - 9ملغاة.
يبقى نظام الضريبة اﳉزافية الوحيدة ) ................الباقي

– مبلغ التسديدات اﳌنجزة ﳊسابها،

بدون تغيير ( .“ .........................................

– مبلغ الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة اﳌفوتر من طرف

اﳌاّدة  : ٨ت ـع ـدل أح ـكـام اﳌـادة  282مـك ـرر  2م ـن قـ ـان ـون
الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :

اﳌتعامل اﳌستفيد من اﳌبالغ اﳌدفوعة،
– طريقة الدفع اﳌستعملة.
يتعّين عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة ........................................

)الباقي دون تغيير( .”............................................

اﳌاّدة  : ٦ت ـع ـ ـدل وت ـ ـت ـم ـم أح ـك ـام ال ـم ـادة  22٤م ـن قـ ـ ـان ـ ـون
الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
اﳌادة  : (1–22٤يتعّين عﲆ كل شخص) ...................بدون

تغيير حتى( يتضمن اﳌعلومات اﻵتية عن كل زبون :
– اﻻسم واللقب أو تسمية الشركة،
– رقم التعريف اﳉبائي،

“اﳌادة  282مـ ـكـ ـرر  : 2يـ ـجـ ـب ع ـ ـﲆ ال ـم ـك ـل ـف ـﲔ ب ـالضـ ـريـ ـبة
 ) ....................بدون تغيير حتى( حسب الدورية اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادة  365من هذا القانون.
فـ ـيـ ـمـ ـا يـ ـت ـعـ ـلـ ـق بـ ـاﳌ ـكـ ـلـ ـف ـﲔ ب ـالضـ ـريـ ـب ـة ال ـذي ـن ي ـق ـومون
بتسويق منتجات ذات هامش ربح محدد ﲟوجب التنظيم،
ي ـقـ ـل عـ ـن م ـع ـدل ال ـض ـري ـب ـة الـج ـزاف ـي ـة ال ـوح ـيدة ،فإن اﻷساس
اﳋاضع الذي يجب اعتماده لهذه الضريبة يتكّون من هذا
الهامش.
يجب عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳋاضعﲔ للضريبة وفق
نظام الهامش أن يظهروا ،بصفة منفصلة ﰲ تصريحهم،
رقم اﻷعمال اﳌتعلق باﳌنتجات التي يحدد هامش ربحها

– رقم التسجيل ﰲ السجل التجاري،

ﲟوجب ال ـت ـن ـظ ـي ـم ،وك ـذا ذلك اﳌت ـع ـل ـق ب ـاﳌن ـت ـجـات اﻷخـرى

– رقم اﳌادة اﳋاضعة للضريبة،

اﳌسّوقة.

– العنوان الصحيح للزبون،
– مبلغ خارج الرسم لعمليات البيع اﳌنجزة خﻼل السنة
اﳌدنية،
– مبلغ الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة اﳌفوتر.
تعتبر بيعًا باﳉملة ) ........................ :بدون تغيير حتى(
تطبيق الغرامة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  6–19٤من هذا القانون.
) ................ (2بدون تغيير( ...........................
) ................ (3بدون تغيير( ...........................

ي ـت ـع ـﲔ عـ ـﲆ ال ـم ـك ـل ـف ـﲔ ب ـالض ـري ـب ـة اﳋ ـاض ـعﲔ للضريبة
اﳉزافية الوحيدة أن يكتتبوا  ) ................بدون تغيير حتى(
ﻻ بعد انقضاء أجل اكتتاب التصريح النهائي.
إ ّ
يتم ﲢويل اﳌكلفﲔ بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال أو
إي ـرادات م ـه ـن ـي ـة يت ـعدى سقـ ـف اﻹخ ـضاع للضريبة اﳉزافية
الـ ـوح ـي ـدة ،ع ـن ـد اخ ـت ـت ـام ال ـس ـن ـة اﳌ ـوالي ـة لت ـلك الت ـي ت ـم فـيها
ﲡاوز اﳊد اﳌذكور أعﻼه ،إﱃ نظام الربح اﳊقيقي أو النظام
اﳌبسط ،حسب اﳊالة.
يجب أن يبقى اﳌكلفون بالضريبة اﳌـحولون إﱃ نظام
ال ـرب ـح اﳊ ـقـيـقـي أو ال ـنظ ـام اﳉـبـائـي الـمـبـسط ،خاضعﲔ ﻷحد

) ................ (٤بدون تغيير( ...........................

النظامﲔ ،حسب اﳊالة ،وهذا مهما كان مبلغ رقم اﻷعمال أو

) ................ (5بدون تغيير( .”...........................

اﻹيرادات اﳌهنية اﳌـحقق بعنوان السنوات اﳌالية الﻼحقة“.
القسم الثاني

اﳌاّدة  : 7ت ـعـ ـدل أحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  282مـ ـكـ ـرر  1مـ ـن قـ ـانـ ـون
الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  282مكرر : 1يـ ـخـ ـضـ ـع لـ ـن ـظـ ـام الض ـري ـب ـة اﳉـزافية
الوح ـي ـدة ،اﻷشـ ـخ ـاص الط ـب ـي ـع ـي ـون الذي ـن ي ـمـارسون نشاطا
صناعيا ،ﲡاريا أو غير ﲡاري أو حرفيا وكذا التعاونيات
الفنية والتقليدية  ) .................بدون تغيير حتى( ما عدا تلك
التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح اﳊقيقي أو
النظام اﳌبسط للمهن غير التجارية.
يستثنى من هذا النظام الضريبي :
 1إﱃ ) .......................... 8بدون تغيير( ،..........................

التسجيل
اﳌاّدة  : ٩ت ـع ـدل أح ـك ـام ال ـمادة  6٠م ـن ق ـان ـون الت ـسـجـيـل،
وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 6٠يجب أن تسجل عقود أمناء الضبط وأعوان
التنفيذ التابعﲔ ﻷمانات الضبط ) ...........بدون تغيير حتى(
إعدادها.
ُتـ ـق ـدم ال ـع ـق ـود والقـ ـ ـرارات ال ـقـ ـ ـض ـائ ـي ـة اﳋ ـاضـ ـعـ ـة ل ـ ـرسـ ـ ـم
الت ـس ـج ـي ـل الق ـض ـائي ،عـ ـﲆ غ ـرار الع ـق ـود اﳌ ـوث ـق ـة اﳋ ـاض ـع ـة
للرسم الثابت ،إﱃ اﳌراقبة القانونية خﻼل أجل أقصاه آخر
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يوم من الشهر الذي يﲇ شهر إعدادها ،وتكون مرفقة بجدول
ي ـع ـد ﰲ ن ـس ـخ ـت ـﲔ ،ت ـودع إح ـداه ـمـا ل ـدى م ـف ـتشية التسجيل،
واﻷخرى ترجع إﱃ اﳌودع الذي يتوجب عليه ،عند انقضاء
كـ ـل ثـ ـﻼثـ ـة ) (3أش ـه ـر ،أن ي ـق ـدم ل ـت ـأش ـي ـرة رئ ـي ـس م ـف ـت ـشـية
التسجيل الفهرس الذي سجلت فيه ،بصفة منتظمة ،كل
ال ـع ـق ـود وال ـقـ ـرارات اﳌـ ـوجـ ـودة ﰲ ج ـ ـ ـداول اﻷش ـ ـهـ ـر ال ـ ـس ـ ـابـقة
والشهر اﳉاري.
يثبت دفع الرسوم بوضع ختم ندي عﲆ العقود والسندات
واﻷح ـكـ ـام يـ ـح ـم ـل ع ـب ـارة “رسـ ـم ال ـط ـابـ ـع ال ـم ـ ـح ـص ـل ل ـصـ ـال ـ ـح
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اﳌاّدة  : ١2تـع ـدل وتتـمـم أحـكـام الـمـادة  2–353من ق ـانـون
التسجيل وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 2–353يطبق الرسم اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة
 1–353أعﻼه ،كما يأتي :
 ،% 1 (1ﲢسب عﲆ قيمة العقار أو العقارات ) .........بدون
تغيير حتى( من قبل اﻷطراف ﻹﲤام هذا البيع.
غير أنه ،بالنسبة للبيوع العقارية اﳌنجزة .....................
)بدون تغيير حتى( من قيمة العقار أو العقارات.

اﳋزينة” ،أو بوضع طابع منفصل من قبل محرر العقد عﲆ

أما بخصوص نقل ملكية العقار لفائدة الزبون ﰲ إطار

النسخ اﻷصلية لهذه اﳌـحررات ،يكون مبلغه يساوي مبلغ

صيغة اﻹجارة اﳌنتهية بالتمليك ،يطبق نفس الرسم عﲆ

الرسم القضائي للتسجيل اﳌطبق عﲆ كل محرر”.

ق ـيـم ـة ال ـع ـق ـار حـ ـﲔ اق ـت ـنـائ ـه م ـن ط ـرف الب ـن ـك أو الـمـؤس ـسة

اﳌاّدة  : ١0تـ ـعـ ـدل وت ـت ـم ـم أح ـك ـام اﳌ ـادة  75مـ ـن قـ ـانـ ـ ـون
التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  –1 : 75ﻻ يمكن اﳌوثقﲔ واﳌـحضرين القضائيﲔ

اﳌالية.
 ،% ٠^5٠ (2ﲢسب عﲆ قيمة العقار أو العقارات ...............
)بدون تغيير حتى( أو اﳌزارعة التي لم تبلغ حدها.

ﻻﰲ
ومحافظي البيع باﳌزايدة العلني أن يسجلوا عقودهم إ ّ

غـ ـي ـر أنـ ـه ،ي ـح ـت ـسـ ـب ب ـالن ـس ـب ـة ل ـﻺي ـج ـار ،ﰲ إطار صيغة

م ـك ـت ـب الت ـس ـج ـي ـل الت ـاب ـع ل ـلدائ ـرة أو ،عن ـد اﻻقتض ـاء ،التابـع

اﻹج ـارة اﳌن ـت ـه ـي ـة ب ـال ـت ـم ـلـيك ،رسم ثـابت قـدره ألـفـا ديـنـار

للوﻻية التي يوجد بها مكتبهم.

) 2٠٠٠دج( إذا حددت مدة اﻹيجار باثنتي عشرة ) (12سنة

) .......................... – 2بدون تغيير( .................................
) .......................... – 3بدون تغيير( .“ ...............................
اﳌاّدة  : ١١ت ـع ـدل أح ـك ـام ال ـم ـادة  213من قانون التسجيل،
وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  – 213أوﻻ  :يؤسس رسم قضائي للتسجيل يغطي
ما يأتي :
) ...........................................................بدون تغيير حتى(
سادسا  :تخضع اﻷعمال والعقود اﳌذكورة أدناه ،التي
يقوم بها كتاب الضبط واﳌـحضرون القضائيون ومحافظو
البيع باﳌزايدة ) ......................................بدون تغيير حتى(

فما فوق.
 (3إﱃ ) .......................... (7بدون تغيير( .“ ......................
اﳌاّدة  : ١3تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  5–353من قانون
التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 5–353تعفى من رسم اﻹشهار العقاري :
 (1إﱃ ) ....................... (11بدون تغيير( ...........................
 (12اﻻق ـت ـن ـاءات ال ـع ـق ـاري ـة ال ـم ـن ـج ـزة م ـن ط ـ ـرف ال ـب ـ ـنـ ـوك
واﳌ ـؤس ـس ـات اﳌ ـالي ـة لف ـائ ـدة الزب ـائ ـن م ـن أج ـل اﻻس ـتـعـمـال
الس ـك ـن ـي ﰲ إط ـار ع ـم ـل ـي ـات الت ـمـويل باﳌرابحة أو ﰲ إطار
عقد اﻹجارة اﳌنتهية بالتمليك”.

القسم الثالث

 (17ﲢرير دفتر الشروط  1.5٠٠ ...............................دج.
ويتم تسديده وفقا للشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
 6٠من هذا القانون.
تخضع للرسم القضائي للتسجيل اﳌقدر بـ  35٠دج ،كل
اﳌـحاضر والعقود غير القضائية التي لم ﲢدد تعريفتها
ﲟوجب هذه اﳌادة ،والتي ﻻ يمكن أن يترتب عليها ﲢصيل
أي رسم نسبي.
غير أنه ،تبقى العقود اﳌتضمنة التكليف باﳊضور أو
تبليغ اﻷحكام القضائية ،غير اﳌذكورة أعﻼه ،معفاة من دفع
الرسم القضائي للتسجيل.
سابعا  :تخضع الترجمات التي يقوم بها ........................
)الباقي بدون تغيير( .“................................

الطابع
اﳌاّدة  : ١٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  128من قانون الطابع،
وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  ( 1 : 128تخضع تذاكر نقل اﳌسافرين .................
)......................................بدون تغيير( ..................................
ويحدد هذا الرسم جزافيا ﲟبلغ  1.٠٠٠د.ج لكل مسافر،
) ........بدون تغيير حتى( عن طريق البر أو السكك اﳊديدية.
يعفى من دفع هذا الرسم :
– اﳌواطنون اﳊاملون شهادة اﻹقامة بالبلديات اﳊدودية،
عند توجههم عن طريق البر أو السكك اﳊديدية ،إﱃ البلدان
اﳌجاورة،
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وي ـط ـب ـق هـ ـذا ال ـم ـع ـدل ع ـﲆ ال ـمـنـتـجـات واﳌ ـواد واﻷش ـغـ ـال

– م ـس ـت ـخ ـدم ـو ال ـشـركة أو الهيئة أو اﳌؤسسة اﳌقيمة ﰲ
اﳉزائر ،عند توجههم عن طريق البر أو السكك اﳊديدية ،إﱃ
ورشات إنجاز مشاريعها اﳌتواجدة ﰲ البلدان اﳌجاورة.

والعمليات واﳋدمات اﳌبّينة أدناه :
 (1إﱃ ) .................... (33بدون تغيير( .............................

يوجه هذا الرسم ) ...................بدون تغيير( .....................

 (3٤ملغاة،

ﲢدد كيفية التحصيل ) .........بدون تغيير( .....................

) ............................... (35بدون تغيير( .”...........................

 (2إﱃ ) ................................ (8بدون تغيير( .”.................

اﳌاّدة  : ١٦تعدل أحكام اﳌادة  25من قانون الرسوم عﲆ

القسم الرابع

رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :

الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال

“اﳌادة  : 25يؤسس رسم داخﲇ عﲆ اﻻستهﻼك ،يتكون
من حصة ثابتة ومعدل نسبي)....بدون تغيير حتى( اﳌـحددة

اﳌاّدة  : ١5تعدل أحكام اﳌادة  23من قانون الرسوم عﲆ
رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :

لدى اﳉمارك.
وت ـخ ـض ـع أي ـض ـا إﱃ الـ ـرسـ ـم الـ ـداخـ ـلـ ـي عـ ـﲆ اﻻسـ ـت ـهـ ـ ـﻼك،

“اﳌادة  : 23ي ـحـ ـدد ال ـم ـع ـدل ال ـم ـخ ـف ـض ل ـل ـرس ـم عﲆ القيمة
اﳌضافة بـ .% 9
رقم التعريفة اﳉمركية

اﳌنتوجات والسلع اﳌبّينة أدناه :
تعيﲔ اﳌنتوجات

م الفصل 3

اﳌعدل

) ..................................بدون تغيير( .........................................

%3٠

) ................................................................................بدون تغيير( ......................................................................................
21٠1.12.9٠.٠٠
8531.1٠.11.٠٠

  - -محضرات أخرى أساسها اﳋﻼصات أو الروحيات أو اﳌركزات أو أساسهاالقهوة
 - - - -كاشف دخان ذو بطارية

%3٠
%3٠

) ................................................................................بدون تغيير( ......................................................................................
8531.1٠.99.٠٠

 - - -غيرها

اﳌاّدة  : ١7ﲢدث ضمن قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال،
مادة  78مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  78مكرر  :يتعﲔ عﲆ اﳌكلفﲔ اﳋاضعﲔ للضريبة
حسب النظام اﳌبسط اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  26من
قـ ـانـ ـون الضـ ـرائـ ـب اﳌ ـبـ ـاشـ ـرة والـ ـرسـ ـوم اﳌ ـم ـاث ـل ـة ،اكـتتاب
تصريحاتهم والتسديد الفصﲇ للرسم اﳌستحق ﰲ أجل
أق ـص ـاه ال ـع ـش ـرون ) (2٠مـ ـن ال ـش ـهـ ـر ال ـذي يـ ـﲇ الفصل اﳌدني
اﳌنقضي”.
القسم اﳋامس
الضرائب غير اﳌباشرة

%3٠
“
ﻻ يـ ـت ـجـ ـاوز مـ ـب ـل ـغ إي ـرادات ـه ـم ال ـم ـه ـن ـيـ ـة سقف هذه الضريبة
اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  282مكّرر  2من قانون الضرائب
اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
ُيلزم اﳌكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطات غير

ت ـج ـاري ـة ب ـاك ـت ـت ـاب الت ـص ـريح ال ـتقديري للضريبة اﳉزافية
الوحيدة ،بعنوان السنة اﳌالية لسنة  ،2٠22ﰲ أجل أقصاه
 15غشت سنة .2٠22
الفصل الثالث
أحكام أخرى متعلقة باﳌوارد
القسم اﻷول

) للبيان(
القسم اﳋامس مكرر
إجراءات جبائية

) للبيان(
القسم السادس

أحكام جمركية
اﳌاّدة  : ١٩ت ـل ـغى أحـك ـام الـمـادة  16مـكـرر  12م ـن الـقـانون
رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوفق  21يوليو
سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم.
اﳌاّدة  : 20تـعـ ـدل وت ـت ـم ـم أح ـك ـام ال ـمـادة  76م ـن ال ـقـان ـون

أحكام جبائية مختلفة

رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق  21يوليو

اﳌاّدة  : ١٨تـ ـخ ـ ـض ـ ـع اﳌ ـ ـه ـ ـن غ ـ ـير الت ـ ـج ـارية للضريبة
اﳉ ـزافـ ـي ـ ـة الـ ـوح ـيـدة ابتداء من أّول جانفي سنة  ،2٠22عندما

س ـن ـة  1979وال ـمـت ـض ـمـن ق ـان ـون ال ـجـمـارك ،اﳌ ـعـدل واﳌتمم،
وﲢرر كما يأتي :
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“اﳌادة  : 76دون اﻹخﻼل بأحكام اﳌادة  86مكرر من هذا

“اﳌادة  : 136يعفى من إجراءات مراقبة التجارة اﳋارجية

القانون ) ..........بدون تغيير حتى( ﰲ أجل أقصاه خمسة

والصرف ،تخليص البضائع اﳉديدة أو اﳌستعملة اﳌـحتواة

عشر ) (15يوما ،ابتداء ) .....الباقي بدون تغيير( .”....

فـ ـي اﻹرس ـ ـالـ ـي ـات الـ ـت ـي ت ـص ـل إل ـى ال ـم ـرسل إليهم عبر بريد

اﳌاّدة  : 2١تـعـ ـدل وتـت ـم ـم أح ـك ـ ـام ال ـم ـادة  235م ـن ال ـق ـانـون
رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق  21يوليو
س ـن ـة  1979واﳌـ ـت ـض ـم ـن ق ـان ـون ال ـج ـم ـارك ،اﳌعدل واﳌتمم،
وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 235عندما يتعلق اﻷمر باستيراد ظرﰲ يخص :
ما البضائع التي تكون مجردة من كل طابع ﲡاري
أ–إ ّ
وموجهة لﻼستعمال الشخصي أو العائﲇ،
ما البضائع التي تكون موجهة ﳌمارسة نشاط
ب – إ ّ
مهني بدون تسويقها عﲆ حالتها.

الرسائل ،عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع،
عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة اﻹعفاء اﳌنصوص عليه ﰲ
اﳌادة  ،213الفقرة “ط” ،من قانون اﳉمارك.
تخضع جمركة البضائع اﳌستوردة ﰲ إطار أحكام ه ـذه
ال ـمادة ،لـتـرسـيـم ج ـزاف ـي بـمـع ـدل  % 3٠مـن قـيـم ـة البـض ـاع ـة،
اﳌـحددة طبقا للمادة  16وما بعدها من قانون اﳉمارك.
تعفى من تسديد الرسم اﳉزاﰲ اﳌنصوص عليه ﰲ هذه
اﳌادة ،الهواتف النقالة وعتاد اﻹعﻼم اﻵﱄ اﳌوجهة لﻼستعمال
الشخصي أو العائﲇ”.
اﳌاّدة  : 2٤ت ـع ـدل وتتـم ـم أح ـكـ ـام ال ـمـادة  137مـ ـن ال ـق ـان ـون
رقـ ـم  16-21ال ـمـؤرخ ف ـي  25ج ـمـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤3اﳌـواف ـق

صل إدارة اﳉمارك رسما جزافيا ﲢّدد نسبه وسقفه،
ﲢ ّ
عـ ـنـ ـد اﻻقـ ـتضاء ،ﲟوجب قـ ـوانﲔ اﳌالـ ـيـ ـة ،وي ـحّصل ك ـم ـا ه ـو

 3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

الشأن ﰲ اﳌجال اﳉمركي”.

وﲢرر كما يأتي :

اﳌاّدة  : 22تعدل أحكام اﳌادة  135من القانون رقم 16-21

“اﳌادة  : 137يعفى من إجراءات مراقبة التجارة اﳋارجية

اﳌؤرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر

والصرف ،تخليص البضائع اﳉديدة أو اﳌستعملة اﳌستوردة

سـ ـن ـة  2٠21وال ـمـتـضـمـن ق ـان ـون ال ـمـالية لسنة  ،2٠22وﲢرر

إذا كانت موجهة لﻼستعمال الشخصي أو العائﲇ للمسافر

كما يأتي :

واﳌجردة من أي طابع ﲡاري ،عندما تتجاوز قيمتها حد

“اﳌادة  : 135يعفى من إجراءات مراقبة التجارة اﳋارجية
والص ـرف ،ت ـخ ـل ـي ـص ال ـب ـض ـائ ـع اﳉ ـدي ـدة أو اﳌ ـسـتعملة التي
تكون موجهة ﳌمارسة نشاط مهني بدون تسويقها عﲆ
حالتها ،سواء اﳌستوردة من طرف مسافر أو اﳌـحتواة ﰲ
اﻹرسـ ـالـ ـي ـات الـ ـت ـي ت ـص ـل إﱃ ال ـم ـرس ـل إل ـي ـه ـم ع ـب ـر بـ ـري ـ ـد
الـ ـرسـ ـائـ ـل ،عـ ـب ـر ال ـط ـرود الـ ـب ـري ـدي ـة أو ع ـب ـر ط ـرود ال ـب ـري ـ ـد
السريع ،ﰲ حدود قيمة مائة ألف دينار ) 1٠٠.٠٠٠دج(.
تخضع جمركة البضائع اﳌستوردة ﰲ إطار أحكام هذه
اﳌادة لترسيم جزاﰲ ﲟعدل  % 25من قيمة البضاعة اﳌـحددة
طبقا للمادة  16وما بعدها من قانون اﳉمارك.
تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها حد الترسيم اﳉزاﰲ
لنظام أو وجهة مسموح بها.
تعفى الشركات الناشئة من تسديد الرسم اﳉزاﰲ ﰲ هذا
اﻹطار”.

ق ـي ـم ـة اﻹع ـف ـاء اﳌ ـن ـصوص ع ـل ـي ـه ﰲ اﳌادة  ،213الفقرة “هـ “،
من قانون اﳉمارك.
تخضع جمركة البضائع اﳌستوردة ﰲ إطار أحكام هذه
اﳌادة ،لترسيم جزاﰲ ﲟعدل  % 3٠من قيمة البضاعة اﳌـحددة
طبقا للمادة  16وما يليها من قانون اﳉمارك.
تعفى من تسديد الرسم اﳉزاﰲ اﳌنصوص عليه ﰲ هذه
اﳌادة ،الهواتف النقالة وعتاد اﻹعﻼم اﻵﱄ اﳌوجهة لﻼستعمال
الشخصي أو العائﲇ “.
اﳌاّدة  : 25تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  138من القانون رقم
 16-21اﳌـ ـؤرخ ف ـي  25جـ ـم ـادى اﻷولـ ـى عـ ـام  1٤٤3الـ ـم ـواف ـق 3٠
ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 138ﲢدد قيمة البضائع اﳌـحتواة ﰲ اﻹرساليات
التي تصل إﱃ اﳌرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود
البريدية أو عبر متعامﲇ البريد السريع ،اﳌنصوص عليها

اﳌاّدة  : 23تعدل أحكام اﳌادة  136من القانون رقم 16-21

ﰲ اﳌادة  ،213الفقرة “ط“ ،من القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ

اﳌؤرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر

 26شعبان عام  1399اﳌوافق  21ي ـولـ ـي ـو س ـن ـة  1979وال ـمتضمن

سـ ـن ـة  2٠21وال ـم ـت ـض ـم ـن ق ـان ـون اﳌالية لسنة  ،2٠22وﲢرر

قـ ـانـ ـون الـ ـج ـم ـارك ،اﳌ ـعـ ـدل وال ـم ـت ـم ـم ،ب ـخ ـم ـسﲔ ألف دينار

كما يأتي :

) 5٠.٠٠٠دج(”.
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القسم الثاني
أحكام متعلقة بأمﻼك الدولة

) للبيان(
القسم الثالث
اﳉباية البترولية

)للبيان(
القسم الرابع
أحكام مختلفة
اﳌاّدة  : 2٦تـعـ ـدل وتـتـمـم أح ـك ـام ال ـمـادة  111م ـن ال ـقـان ـون
رق ـم  11-17اﳌ ـؤرخ فـ ـي  27ديسـمـب ـر سـنـة  2٠17واﳌـتـضـمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠18اﳌعدلة واﳌتممة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 111يتعﲔ عﲆ كل متعامل اقتصادي ) .......بدون
تغيير حتى( أن يضع ﲢت تصرف اﳌستهلك وسائل الدفع
اﻹلكتروني ،قصد السماح له ،بناء عﲆ طلبه ،بتسديد مبلغ
مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي اﳌو ّ
طن قانونا
عﲆ مستوى بنك معتمد ،أو بريد اﳉزائر.
كل إخﻼل ) ...........................................بدون تغيير حتى(
عﲆ اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ اﻻمتثال ﻷحكام هذه اﳌادة
بتاريخ  31ديسمبر سنة  2٠23كأقصى حد”.
اﳌاّدة  : 27ت ـع ـدل وتت ـمـم أح ـكـام الـمـادة  1٤8م ـن الـق ـانـون
رق ـم  16–21الـمـؤرخ ف ـي  25ج ـمـادى اﻷول ـى ع ـام  1٤٤3اﳌوافق
 3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 1٤8يعفى من اﳊقوق اﳉمركية .........................
)بدون تغيير حتى( اﳌستخلص من بذور الصوجا.
يعفى من اﳊقوق اﳉمركية والرسم عﲆ القيمة اﳌضافة،
ابتداء من أول جانفي سنة  ،2٠22السكر اﳋام ذو التعريفات
اﳉمركية الفرعية رقم  17-٠1-12-1٠-٠٠و17-٠1-13-1٠-٠٠
و ،17-٠1-1٤-1٠-٠٠ع ـن ـدم ـا ي ـتـرتـب عـﲆ إخضاعه ﲡاوز ﰲ
سقف اﻷسعار اﳌـحدد عن طريق التنظيم.
يعفى السكر اﻷبيض اﳌنتج محليا من الرسم عﲆ القيمة

 ٦محّرم عام  ١٤٤٤هـ
 ٤غشت سنة  2022م

يجب عﲆ مستوردي  /محوﱄ  ) ..........بدون تغيير حتى(
عند اﻻستيراد.
ت ـحـ ـدد كيـ ـف ـي ـات ت ـط ـب ـي ـق ه ـذه اﳌـادة ،عند اﳊاجة ،ﲟوجب
قـ ـرار م ـش ـت ـرك ب ـﲔ وزي ـر اﳌ ـال ـي ـة ووزي ـر الص ـن ـاع ـة ووزيـر
التجارة وترقية الصادرات”.
اﳌاّدة  : 2٨تـ ـسـ ـجـ ـل اﻻعـ ـتـ ـم ـ ـادات الضـ ـروريـ ـة ﻻسـ ـت ـك ـم ـال
اﳌشاريع ﰲ طور اﻹنجاز ،التي ﰎ ﲤويلها من قبل هيئات
أجنبية حكومية أو غير حكومية ﰲ إطار ﲢويل ديون أو
هبة أو عن طريق أي صيغة ﲤويلية أخرى ،عﲆ عاتق ميزانية
الدولة.
ﻻ بـع ـد اس ـت ـه ـﻼك الـموارد
ﻻ يم ـك ـن ال ـق ـي ـام به ـذا ال ـت ـس ـجـيـل إ ّ
اﳌالية التي خصصت ﰲ البداية لهذه اﳌشاريع.
اﳌاّدة  : 2٩يـ ـمـ ـكـ ـن تـ ـحـ ـويـ ـل مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـقـ ـات ال ـبـ ـنـ ـوك عـ ـلـ ـى
اﳌؤسسات إﱃ أوراق مالية قابلة للتداول.
تخضع عملية التوريق ﳌوافقة اﳌدين.
ﲢدد شروط تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،ﲟوجب نظام
من ﳉنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومن نظام
بنك اﳉزائر.
اﳌاّدة  : 30يتعﲔ عﲆ كل فﻼح يمارس زراعة اﳊبوب
مستفيد من دعم الدولة ،سواء ﰲ بداية عملية اﻹنتاج أو ﰲ
نهايتها ،ومهما كان شكلها أو طبيعتها ،إجباريا ،بيع إنتاجه
من القمح بنوعيه والشعير إﱃ الديوان اﳉزائري اﳌهني
للحبوب.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 3١تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  72و 73و 7٤و 75و76
من القانون رقم  11–17اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام 1٤39
اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠17واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  ،2٠18اﳌعّدلة واﳌتّممة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 72ينشأ ) ................................بدون تغيير حتى(
للرصيد الهاتفي.
ﲢدد نسبة الرسم ) ...............................بدون تغيير حتى(
موزع رئيسي.
صل هذا الرسم من طرف متعامﲇ الهاتف النقال أثناء
يح ّ

اﳌ ـض ـاف ـة ،اب ـت ـداء م ـن أول ج ـان ـفي س ـن ـة  ،2٠22ﰲ مختلف

كل اقتطاع).......... ،بدون تغيير حتى( الذي ﰎ فيه اﻻقتطاع.

مراحل توزيعه ،عندما يتم ﲡاوز سقف اﻷسعار.

ويـ ـخضع ه ـذا ال ـرسم ل ـق ـواع ـد ال ـوع ـاء الضري ـبي وال ـت ـحصي ـل

ﰲ حالة تصدير الزيت الغذائي اﳌكرر العادي أو السكر
اﻷبيض ،ﻻ يمكن اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ اﳌعنيﲔ اﻻستفادة
من تعويض أسعار هذه اﳌنتوجات.

والرقابة واﳌنازعات اﳌطبقة ﰲ مجال الضرائب اﳌباشرة
والرسوم اﳌماثلة.
يخصص ناﰋ ) ...............الباقي بدون تغيير( .”...............

 ٦محّرم عام  ١٤٤٤هـ
 ٤غشت سنة  2022م
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“اﳌادة  : 73ينشأ ) ...........بدون تغيير حتى( لسلطة ضبط
البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
يـ ـدفـ ـع ه ـ ـذا الـ ـرسـ ـم إلـ ـى قـ ـابـ ـض الـ ـضـ ـرائـ ـب الـ ـتـابعة له هذه
السلطة ،وذلك ﰲ أجل أقصاه العشرون ) (2٠من شهر مارس
من السنة اﳌوالية لتلك التي ﰎ خﻼلها ﲢقيق رقم اﻷعمال.
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ت ـط ـب ـق اﻷحـ ـك ـام ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـية ال ـسـارية اﳌفعول ،اﳌعاﳉة
لكيفيات وشروط التنازل عن اﻷمﻼك العقارية التابعة للدولة
وتلك اﳌسّيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري،
عﲆ السكنات اﳌذكورة أعﻼه.
اﳌاّدة  : 33تعّدل وتتّمم اﳌادتان اﻷوﱃ و 3من اﳌرسوم

يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل

التشريعي رقم  ٠9-9٤اﳌؤرخ ﰲ  15ذي اﳊجة عام 1٤1٤

والرقابة واﳌنازعات اﳌطبقة ﰲ مجال الضرائب اﳌباشرة

اﳌوافق  26مايو سنة  199٤واﳌتضمن اﳊفاظ عﲆ الشغل

والرسوم اﳌماثلة.

وح ـم ـايـ ـة اﻷج ـراء ال ـذي ـن قـ ـد يف ـق ـدون عـملـه ـم بـصـفـة ﻻ إرادية،

يخصص ناﰋ ) ................الباقي بدون تغيير( .”.............
“اﳌادة  : 7٤ينشأ ) ...............................بدون تغيير حتى(
اﳌفتوحة للجمهور.
يدفع هذا الرسم إﱃ قابض الضرائب اﳌختص إقليميا
وذلك ﰲ أج ـ ـل أقـ ـص ـ ـاه ال ـع ـشـ ـرون ) (2٠مـ ـن ش ـهـ ـر مـ ـارس مـن
السنة اﳌوالية لتلك التي ﰎ خﻼلها ﲢقيق رقم اﻷعمال.
يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل
والرقابة واﳌنازعات اﳌطبقة ﰲ مجال الضرائب اﳌباشرة
والرسوم اﳌماثلة.
يخصص ناﰋ ) ................الباقي بدون تغيير( .”.............
“اﳌادة  : 75ينشأ ) ...............................بدون تغيير حتى(
حامﲇ تراخيص التزويد بخدمات اﻹنترنت.
يدفع هذا الرسم إﱃ قابض الضرائب التابع له اﳌتعامل،
وذلك ﰲ أجل أقصاه اليوم العشرون ) (2٠من الشهر الذي يلي
اﻷجل اﳌـحّدد ﻹيداع التصريح اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة 151
من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل
والرقابة واﳌنازعات اﳌطبقة ﰲ مجال الضرائب اﳌباشرة
والرسوم اﳌماثلة.
يخصص ناﰋ ) ...............الباقي بدون تغيير( .”.............
“اﳌادة  : 76ينشأ اقتطاع ) ...................بدون تغيير حتى(
ونقالة وفضائية.
يدفع اﳌبلغ اﳌقتطع ) .........................بدون تغيير حتى(
الذي ﰎ فيه اﻻقتطاع.
يخضع هذا اﻻقتطاع لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل
والرقابة واﳌنازعات اﳌطبقة ﰲ مجال الضرائب اﳌباشرة
والرسوم اﳌماثلة.
يخصص ناﰋ ) ............الباقي بدون تغيير( .”................
اﳌاّدة  : 32ت ـ ـعـ ـد قـ ـابـ ـلـ ـة ل ـلـ ـت ـن ـازل ،عـ ـﲆ أسـ ـاس ال ـق ـي ـم ـة
التجارية ،السكنات التابعة للقطاع العمومي اﻹيجاري ذات
الطابع اﻻجتماعي اﳌمولة بنـف ـقات نهائية من ميزانية الدولة
اﳌوضوعة حيز اﻻس ـت ـغ ـﻼل ع ـن ـد تـاريخ صدور هذا القانون.

كما يأتي :
“اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم التشريعي إﱃ تنظيم
اﳌـحافظة عﲆ الشغل ويحدد الترتيبات القانونية اﳋاصة
بحماية اﻷجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة ﻻإرادية ﻷسباب
اقتصادية.
وﰲ هذا اﻹطار ،يحدد ما يأتي :
– ) ........................................................بدون تغيير حتى(
– ك ـ ـل إج ـ ـراء مـ ـم ـاث ـل ت ـت ـخ ـذه ال ـس ـل ـط ـات العـمومية يتعلق
بالتكفل عﲆ عاتق الدولة بعمال اﳌؤسسات اﻻقتصادية ﰲ
حاﻻت خاصة يحّددها التنظيم”.
“اﳌادة  : 3تشتمل الترتيبات الوطنية ﳊماية اﻷجراء من
خ ـط ـر ف ـق ـدان ال ـع ـم ـل ب ـص ـف ـة ﻻ إراديـ ـة ﻷسـ ـبـ ـاب اق ـت ـص ـادي ـ ـة
عﲆ أدوات قانونية تؤسس عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :
– ) ..............................بدون تغيير حتى( ﲟوجب مرسوم
تشريعي.
– ك ـ ـل إج ـ ـراء مـ ـم ـاث ـل ت ـت ـخ ـذه ال ـس ـل ـط ـات العـمومية يتعلق
بال ـت ـك ـف ـل عـ ـﲆ ع ـات ـق ال ـدول ـة بع ـم ـال اﳌؤسسات اﻻقتصادية
ال ـت ـي صـ ـدرت فـ ـي ح ـق ـه ـا ق ـرارات ق ـض ـائ ـي ـة ن ـه ـائ ـيـة تـقـضـي
ﲟصادرة أمﻼكها ﰲ إطار قضايا الفساد ،ﳌنح عمالها حق
اﻻسـ ـتـ ـفـ ـادة مـ ـن مـ ـزايـ ـا م ـع ـي ـن ـة ،ﻻ سـيما التأمﲔ عن البطالة
والتقاعد اﳌسبق.
ضح التدابير التطبيقية للفقرة اﻷخيرة لهذه اﳌادة عن
تو ّ
طريق التنظيم “.
اﳌاّدة  : 3٤بغض النظر عن أحكام اﳌادة  57من قانون
اﳌـ ـالـ ـي ـة ال ـت ـك ـم ـي ـﲇ ل ـس ـنة  ،2٠2٠اﳌعدلة واﳌتممة ،يرخص
ب ـج ـم ـرك ـة ال ـط ـائ ـرات وم ـك ـّونـ ـات الط ـائ ـرات وك ـذا سـف ـن ن ـقل
اﳌسافرين والبضائع ،عﲆ حالتها اﳌستعملة قصد وضعها

لﻼستهﻼك.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار مشترك
بﲔ الوزير اﳌكلف بالنقل والوزير اﳌكلف باﳌالية.

 ٦محّرم عام  ١٤٤٤هـ
 ٤غشت سنة  2022م
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اﳌاّدة  : 35بغض النظر عن أحكام اﳌادة  152من القانون

وثﻼثون ألف دينار ) 7.697.٠12.٤37.٠٠٠دج( لتغطية نفقات

رق ـم  16-21الـم ـؤرخ فـ ـي  25ج ـمـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3الـمـواف ـق

التسيير ،يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول )ب(

 3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

اﳌلحق بهذا اﻷمر.

يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي اﻹيجاري ذي
ط ـابـ ـع اج ـت ـم ـاع ـي مـ ـمّول بـنفقات نهائية من ميزانية الدولة،

يـ ـ ـ ـرغ ـ ـ ـ ـب فـ ـ ـي اكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـس ـاب م ـس ـك ـن ـه ،إيـ ـ ـ ـداع ط ـ ـ ـ ـل ـب اق ـتـناء ﰲ
أجل ﻻ يتعدى  31يوليو سنة .2٠23
تبقى معاﳉة الطلبات اﳌودعة ﰲ هذا اﻹطار خاضعة إﱃ
اﻷحكام التشريعية والتنظيمية السارية اﳌفعول إﱃ غاية

 31دي ـس ـم ـب ـر س ـن ـة  ،2٠21ح ـت ـى ت ـت ـم الت ـصفية النهائية لهذه
العملية”.

 /2اعتماد ماﱄ قدره ثﻼثة آﻻف وتسعمائة وثﻼثة عشر
مليارا ومائة وسبعون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألف
دينار ) 3.913.17٠.172.٠٠٠دج( لتغطية نفقات التجهيز ذات
الطابع النهائي ،يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول )ج(
اﳌلحق بهذا اﻷمر“.
اﳌاّدة  : 3٨تعدل أحكام اﳌادة  175من القانون رقم 16-21
اﳌؤرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر
سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠22وﲢرر

الفصل الرابع
الرسوم شبه اﳉبائية

)للبيان(

كما يأتي :
“اﳌادة  : 175ي ـ ـبـ ـرمـ ـج خـ ـ ـﻼل س ـ ـن ـ ـة  ،2٠22سـ ـقـ ـ ـف رخ ـصة
ب ـ ـرن ـ ـامج مـ ـبـ ـل ـغـ ـه ثـ ـﻼثـ ـة آﻻف وتـ ـسـ ـعـ ـة وسـ ـب ـعـ ـون مـ ـلـ ـيـ ـارا

اﳉزء الثاني

وأربعمائة و واحد و سبـعـون مـليونا و مائتان و واح ـد ألـف

اﳌيزانية والعمليات اﳌالية للدولة

دي ـن ـار ) 3.٠79.٤71.2٠1.٠٠٠دج ( يوزع حسب كل قطاع طبقا

الفصل اﻷول
اﳌيزانية العامة للدولة
القسم اﻷول
اﳌوارد
اﳌاّدة  : 3٦تعّدل أحكام اﳌادة  173من القانون رقم 16-21

للجدول)ج( اﳌلحق بهذا اﻷمر.
يغطي هذا اﳌبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج اﳉاري
وتكلفة البرامج اﳉديدة التي يمكن أن تسجل خﻼل سنة
.2٠22
ﲢدد كيفيات التوزيع ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم”.

اﳌؤرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر

الفصل الثاني

ﲢرر كما
سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  2٠22و ّ

ميزانيات مختلفة

يأتي :

) للبيان (

“اﳌادة  : 173وف ـ ـق ـ ـا لـ ـل ـجـ ـدول )أ( ال ـم ـل ـح ـق بهذا اﻷمر ،تقدر

القسم اﻷول

اﻹيرادات واﳊواصل واﳌداخيل اﳌطبقة عﲆ النفقات النهائية

اﳌيزانية اﳌلحقة

للـ ـم ـي ـزان ـي ـة ال ـع ـام ـة ل ـل ـدول ـة لـ ـسـنة  ،2٠22بسبعة آﻻف مليار

القسم الثاني

وثمانمائة واثنﲔ وأربعﲔ مليونا وتسعمائة وثﻼثة وسبعﲔ

ميزانيات أخرى

ألف دينار) 7.٠٠٠.8٤2.973.٠٠٠دج( “.

الفصل الثالث

القسم الثاني

اﳊسابات اﳋاصة باﳋزينة

النفقات

) للبيان (

اﳌاّدة  : 37تعدل أحكام اﳌادة  17٤من القانون رقم 16-21

الفصل الرابع

اﳌؤرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر

أحكام مختلفة مطبقة عﲆ العمليات اﳌالية للدولة

س ـن ـة  2٠21واﳌ ـت ـض ـم ـن ق ـان ـون اﳌ ـالي ـة لسنة  ،2٠22وﲢرر

) للبيان (

كما يأتي :
“اﳌادة  : 17٤يفتح بعنوان سنة  ،2٠22قصد ﲤويل اﻷعباء
النهائية للميزانية العامة للدولة :
 /1اعـ ـتـ ـمـ ـاد مـ ـاﱄ ق ـ ـدره سـ ـبـ ـعـ ـة آﻻف وس ـت ـم ـائـ ـة وس ـب ـعـ ـة
وتس ـع ـون مـ ـل ـي ـارا واث ـن ـا ع ـش ـر م ـل ـي ـون ـا وأرب ـع ـم ـائة وسبعة

اﳌاّدة  : 3٩يـ ـن ـ ـش ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﻷمـ ـ ـر ﰲ اﳉـ ـ ـريـ ـ ـدة الّرس ـ ـمـ ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـّرر ب ـاﳉـ ـزائـ ـر فـي  5م ـح ـّرم عـ ـام  1٤٤٤اﳌ ـواف ـق  3غ ـشـت

سنة .2٠22

عبد اﳌجيد تبون

 ٦محّرم عام  ١٤٤٤هـ
 ٤غشت سنة  2022م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 53
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌﻼحق
اﳉدول )أ(
اﻹيرادات النهائية اﳌطبقة عﲆ ميزانية الدولة لسنة 2022
إيرادات اﳌيزانية

اﳌبالغ )بآﻻف دج(

.١اﳌوارد العادية
 .١.١اﻹيرادات اﳉبائية :
 ٠٠1.2٠1-حواصل الضرائب اﳌباشرة

1.311.776.809

 ٠٠2.2٠1-حواصل التسجيل والطابع

93.156.753

 ٠٠3.2٠1حواصل الضرائب اﳌختلفة عﲆ اﻷعمال)منها الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة اﳌطبق عﲆ اﳌنتوجات اﳌستوردة(

1.251.477.669
547.764.308

 ٠٠٤.2٠1-حواصل الضرائب غير اﳌباشرة

19.952.125

 ٠٠5.2٠1-حواصل اﳉمارك

368.265.948
اﳌجموع الفرعي )(١

3.044.629.303

 .2.١اﻹيرادات العادية
 ٠٠6.2٠1-حواصل ومداخيل أمﻼك الدولة

62.726.050

 ٠٠7.2٠1-اﳊواصل اﳌختلفة للميزانية

191.216.710

 ٠٠8.2٠1-اﻹيرادات النظامية

50.000
اﳌجموع الفرعي )(2

253.992.760

 -3.١إيرادات أخرى
 -إيرادات أخرى

490.300.000
اﳌجموع الفرعي )(3
مجموع اﳌوارد العادية

490.300.000
3.788.922.064

 .2اﳉباية البترولية
 ٠11.2٠1-اﳉباية البترولية

3.211.920.910
اﳌجموع العام لﻺيرادات

7.000.842.973
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اﳉريدة الرسم ّ

 ٦محّرم عام  ١٤٤٤هـ
 ٤غشت سنة  2022م

اﳉدول ) ب (
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ،بعنوان ميزانية التسيير لسنة  ،2022حسب كل دائرة وزارية
الدوائر الوزارية

اﳌبالغ )دج(

رئاسة اﳉمهورية..................................................................................................................

2٠.113.٤66.٠٠٠

مصالح الوزير اﻷول ..............................................................................................................

9.321.٠27.٠٠٠

الدفاع الوطني .......................................................................................................................

1.31٠.1٤8.٠٠٠.٠٠٠

اﳌاليـ ـة ..................................................................................................................................

95.796.396.٠٠٠

الشؤون اﳋارجية واﳉالية الوطنية باﳋارج ......................................................................

٤5.151.٠73.٠٠٠

الداخلية واﳉماعات اﳌـحلية والتهيئة العمرانية .................................................................

68٠.٤79.5٤7.٠٠٠

العدل ......................................................................................................................................

92.275.٠٤9.٠٠٠

الطاقة واﳌناجم.....................................................................................................................

86.329.388.٠٠٠

اﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة ..................................................................................

263.95٠.٠٠٠

اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق......................................................................................................

23٤.٠٠٤.٠57.٠٠٠

الشؤون الدينية واﻷوقاف .....................................................................................................

3٠.52٤.٠٤9.٠٠٠

التربية الوطنية ....................................................................................................................

826.٠23.899.٠٠٠

التعليم العاﱄ والبحث العلمي ...............................................................................................

٤٠٠.1٠2.٠68.٠٠٠

التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ...................................................................................................

63.258.66٠.٠٠٠

الثقافة والفنون......................................................................................................................

17.٠83.228.٠٠٠

الشباب والرياضة .................................................................................................................

61.551.7٠2.٠٠٠

الرقمنة واﻹحصائيات ..........................................................................................................

819.77٠.٠٠٠

البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية ...............................................................................

3.23٤.3٤7.٠٠٠

التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.............................................................................

136.٤85.576.٠٠٠

الصناعة .................................................................................................................................

٤.9٤1.276.٠٠٠

الفﻼحة والتنمية الريفية ......................................................................................................

521.1٤9.616.٠٠٠

السكن والعمران واﳌدينة ....................................................................................................

19.612.6٠5.٠٠٠

التج ـ ـارة وترقية الصادرات...................................................................................................

55.87٤.651.٠٠٠

اﻻتصال .................................................................................................................................

23.633.32٠.٠٠٠

اﻷشغال العمومية...................................................................................................................

16.566.813.٠٠٠

النقل ......................................................................................................................................

11.271.222.٠٠٠

اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي................................................................................................

21.267.٠65.٠٠٠

السياحة والصناعة التقليدية ...............................................................................................

3.631.273.٠٠٠

الصحة ...................................................................................................................................

5٤٠.51٠.8٠8.٠٠٠

العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي ..................................................................................

538.875.٠8٠.٠٠٠

العﻼقات مع البرﳌان ............................................................................................................

233.٤53.٠٠٠

البيئة ....................................................................................................................................

2.752.1٤9.٠٠٠

الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية.....................................................................................

2.773.21٠.٠٠٠

الصناعة الصيدﻻنية...............................................................................................................

527.٠٠٠.٠٠٠

اﳌجموع الفرع ـ ـي ...............................................................................................................

5.٨7٦.5٨٤.7٩3.000

التكاليف اﳌشتركة ..............................................................................................................

1.82٠.٤27.6٤٤.٠٠٠

اﳌجموع الع ـ ـ ـام ..................................................................................................................

7.٦٩7.0١2.٤37.000

 ٦محّرم عام  ١٤٤٤هـ
 ٤غشت سنة  2022م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 53
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول ) ج (
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  2022حسب القطاعات
)بآﻻف دج(
رخص البرنامج

اعتمادات الدفع

القطاعات
الصناعة................................................................................................

3.210.827

4.797.017

اﳌناجم والطاقة....................................................................................

1.755.000

1.755.000

الفﻼحة والري.......................................................................................

90.026.548

253.446.227

دعم اﳋدمات اﳌنتجة...........................................................................

5.680.200

36.967.643

اﳌنشآت القاعدية اﻻقتصادية واﻹدارية...............................................

490.208.206

745.444.270

التربية والتكوين.................................................................................

177.535.141

231.724.205

اﳌنشآت القاعدية اﻻجتماعية والثقافية..............................................

61.182.179

195.319.428

دعم اﳊصول عﲆ سكن.........................................................................

102.774.650

200.862.475

مواضيع مختلفة...................................................................................

1.104.000.000

1.004.000.000

اﳌخططات البلدية للتنمية.................................................................

100.000.000

100.000.000

اﳌجموع الفرعي لﻼستثمار

2.136.372.751

2.774.316.265

 -دعم النشاط اﻻقتصادي )تخصيصات ﳊسابات التخصيص اﳋاص وخفض

—

536.539.657

نسب الفوائد(
 -تخصيص لصندوق اﻻستثمار لصالح الوﻻيات اﳉديدة

—

10.000.000

 -البرنامج التكميﲇ لفائدة الوﻻيات

563.570.000

227.270.000

 -احتياطي لنفقات غير متوّقعة

379.528.450

365.044.250

اﳌجموع الفرعي لعمليات برأس اﳌال

943.098.450

1.138.853.907

مجموع ميزانية التجهيز

3.079.471.201

3.913.170.172

