العدد ٨٣

اﳋميس  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ

السنة السادسة واﳋمسون

اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2020م

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 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

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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الفهرس

قانون رقم  ١٦-20مؤرخ ﰲ  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة ،2020
يتضّمن قانون اﳌالية لسنة .202١
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قوانﲔ
قانون رقم  ١٦-20مؤّرخ ﰲ  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  ،2020يتضمن قانون
اﳌالية لسنة .202١
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ١٣٩و ١٤١و ١٤٣و ١٤8منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١7–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام  ١٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق
بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
وبعد رأي مجلس الدولة،
وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
أحكـام ﲤهيدي ـة
اﳌادة اﻷوﱃ  :مع مراعاة أحكام هذا القانون ،يواصل ﰲ سنة  2٠2١ﲢصيل الضرائب اﳌباشرة والرسوم
اﳌماثلة والضرائب غير اﳌباشرة والضرائب اﳌختلفة وكذا كل اﳌداخيل واﳊواصل اﻷخرى لصالح الدولة
طبقا للقوانﲔ والنصوص التطبيقية اﳉاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
كمـ ـا يواصـ ـل خـ ـﻼل سن ـة  ،2٠2١طبق ـ ـ ـا للق ـ ـ ـوانﲔ واﻷوام ـ ـر واﳌراسي ـ ـم التشريعيـ ـة والنصـ ـوص التطبيقي ـ ـة
اﳉاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية
الشعبية ،ﲢصيل مختلف اﳊقوق واﳊواصل واﳌداخيل اﳌخصصة للحسابات اﳋاصة للخزينة واﳉماعات
اﶈلية واﳌؤسسات العمومية والهيئات اﳌؤهلة قانونا.
اﳉزء اﻷول

طرق التوازن اﳌاﱄ ووسائله
الفصل اﻷول
أحكام تتعلق بتنفيذ اﳌيزانية والعمليات اﳌالية للخزينة
)للبيان(
الفصل الثاني
أحكام جبائية
القسم اﻷول
الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة
اﳌادة  : 2تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 2يتكون الدخل الصاﰲ اﻹجماﱄ ) .............بدون تغيير حتى( والريوع العمرية،
– فوائض القيمة الناﲡة عن التنازل ﲟقابل عن العقارات اﳌبنية أو غير اﳌبنية واﳊقوق العقارية
اﳊقيقية ،وكذا تلك الناﲡة عن التنازل عن اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة".
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اﳌادة  : ٣تعدل أحكام اﳌادة  ١2من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  :١2كما تكتسي طابع اﻷرباح اﳌهنية ) ...........بدون تغيير حتى( اﻷشخاص الطبيعيون الذين :
 (١إﱃ ) ................................... (8بدون تغيير( .................................
 (٩ملغاة.
اﳌادة  : 4تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ١٣من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  (١ : ١٣تستفيد اﻷنشطة) .......................بدون تغيير( ......................................
) .................................................................... (2بدون تغيير( ......................................
) ................................................................... (٣بدون تغيير( .......................................
) .................................................................. (٤بدون تغيير( .......................................
 (5تستفيد من إعفاء دائم ،عمليات تصدير السلع وتلك التي تتضمن اﳋدمات اﳌدرة للعملة الصعبة.
يمنح هذا اﻹعفاء تناسبيا مع رقم اﻷعمال اﶈقق بالعملة الصعبة.
وترتبط اﻻستفادة من أحكام هذه الفقرة بتقدﱘ اﳌكلف بالضريبة للمصالح اﳉبائية اﳌختصة ،وثيقة
تثبت دفع هذه اﻹيرادات لدى بنك موطن باﳉزائر".
اﳌادة  : 5تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١8من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١8يتعّين عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳋاضعﲔ لنظام الربح اﳊقيقي ،أن يكتتبوا ،وفقا للشروط
نفسها اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد  ١5١و ١5١مكرر و ١52من هذا القانون ،بعنوان نتيجة السنة أو السنة اﳌالية
السابقة ،التصريح اﳋاص ﲟبلغ ربحهم الصاﰲ وكذا كشفا تلخيصيا سنويا يحتوي عﲆ اﳌعلومات التي
يجب أن تستخرج من التصريح اﳌذكور أعﻼه والكشوف اﳌرفقة.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح ) ..................الباقي بدون تغيير( ."....................
اﳌادة  : ٦تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادتﲔ  ٤2و ٤2مكرر من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة،
وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة ) ........................................... – (١ – ٤2بدون تغيير( ..............................................
) ............................................................. – (2بدون تغيير( ................................................
 – (٣يؤدى مبلغ الضريبة ) .............................الباقي بدون تغيير( .”.................................
"اﳌادة  ٤2مكرر  :يوزع حاصل الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،صنف الريوع العقارية ،كما يأتي :
– ) .......................... % 5٠بدون تغيير( ،...........................................
–  % 5٠لفائدة البلدية التي يقع فيها العقار".
اﳌادة  : 7تلغى أحكام اﳌادة  5٤من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة.
اﳌادة  : ٨تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  68من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 68يعفى من الضريبة :
أ( ).........................................بدون تغيير(....................................
ب( ).......................................بدون تغيير(...................................
ج( ).........................................بدون تغيير(..................................
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د( ملغاة.
هـ( )..........................................بدون تغيير(..................................
و( ).........................................بدون تغيير(...................................
ز( ).........................................بدون تغيير( ..................................
ح( ).........................................بدون تغيير( ..................................
ط( )........................................بدون تغيير( ..................................
ي( )........................................بدون تغيير( ...................................
ك( )........................................بدون تغيير( ...................................
ل()..........................................بدون تغيير( ............................................
م()...........................................بدون تغيير(..............................................
ن( التعويضات اﳌرتبطة بالشروط اﳋاصة باﻹقامة والعزلة ،ﰲ حدود  %7٠من اﻷجر القاعدي.
اﳌادة  : ٩تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  75من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة ) ......................... (١ – 75بدون تغيير( ................................
) ............................................. (2بدون تغيير( ..............................
 (٣يجب عﲆ كل شخص طبيعي أو اعتباري يدفع مرتبات أو أجورا ً أو تعويضات أو أتعابًا أو معاشات
أو ريوعًا عمرية ،أن يقدم للمصلحة اﳉبائية التي يتبع لها مكان وجود مسكنه أو مقر مؤسسته أو اﳌكتب
الذي قام بالدفع خﻼل السنة السابقة ،عﲆ اﻷكثر يوم  ٣٠أبريل من كل سنة ،كشفا ﲟا فيه عﲆ حامل معلوماتي،
أو عن طريق التصريح عن بعد ،يتضمن بالنسبة لكل واحد من اﳌستفيدين البيانات اﻵتية :
).........................................الباقي بدون تغيير( ."................................
اﳌادة  : ١0يعـ ـ ـّدل ويت ـ ـّمم العن ـ ـوان اﳌرق ـ ـم سابع ـ ـا وأحك ـ ـام اﳌـ ـ ـواد  77و 78و 7٩و 8٠م ـ ـن قان ـ ـون الضرائـ ـ ـب
اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،مع إحداث مادتﲔ  77مكرر و 7٩مكرر ،وﲢّرر كما يأتي :
"سابعا – فوائض القيمة الناﲡة عن التنازل ﲟقابل عن العقارات اﳌبنية وغير اﳌبنية واﳊقوق العقارية
اﳊقيقية ،وكذا تلك الناﲡة عن التنازل عن اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة.
أ .مجال التطبيق :
"اﳌادة  : 77بالنسبة لوعاء الضريبة عﲆ الدخل اﻻجماﱄ ،تعتبر فوائض قيمة ناﲡة عن التنازل ﲟقابل
عن العقارات اﳌبنية أو غير اﳌبنية فوائض القيمة اﶈققة فعﻼ من قبل اﻷشخاص الذين يتنازلون ،خارج
نطاق النشاط اﳌهني ،عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية ،وكذا اﳊقوق العقارية اﳌرتبطة
بهذه اﻷمﻼك.
غير أنه ﻻ تدخل ضمن اﻷساس اﳋاضع للضريبة ،فوائض القيمة اﶈققة ﲟناسبة التنازل عن عقار تابع
لتركة ،من أجل تصفية ميراث شائع موجود.
لتطبيق هذه اﳌادة ،تعتبر تنازﻻت ﲟقابل ،الهبات اﳌقدمة لﻸقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذلك لغير
اﻷقارب".
"اﳌادة  77مكرر  :تعتبر عﲆ أنها فوائض قيمة ناﲡة عن التنازل عن اﻷسهم ،اﳊصص اﻻجتماعية أو
اﻷوراق اﳌماثلة ،بالنسبة لوعاء الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،فوائض القيمة اﶈققة من قبل اﻷشخاص
الطبيعيﲔ الذين يبيعون ،خارج إطار نشاطهم اﳌهني ،كل أو جزء من اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو
اﻷوراق اﳌماثلة التي يحوزونها.
تعتبر أيضا ﲟثابة التنازل ﲟقابل ،الهبات اﳌقدمة لﻸقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذلك لغير اﻷقارب".
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ب .تـحديد فائض القيمة اﳋاضع للضريبة :
"اﳌادة  : 78يتكون فائض القيمة اﳋاضع للضريبة ،بعنوان التنازل ﲟقابل عن العقارات اﳌبنية أو غير
اﳌبنية واﳊقوق العقارية اﳊقيقية ،من الفارق اﻹيجابي بﲔ :
– سعر التنازل عن العقار،
– وسعر اﻻقتناء أو قيمة إنشائه من طرف اﳌتنازل.
ن القيمة التجارية للعقار بتاريخ الهبة أو
عندما يكون العقار اﳌتنازل عنه ناﲡا من هبة أو ميراث ،فإ ّ
اﳌيراث ﲢل محل قيمة اﻻقتناء ،بالنسبة ﳊساب فائض قيمة التنازل اﳋاضع للضريبة.
فضﻼ عن ذلك ،يمكن لﻺدارة أن تعيد تقييم العقارات أو أجزاء العقارات اﳌبنية أو غير اﳌبنية عﲆ أساس
القيمة التجارية) .........بدون تغيير حتى( اﳌادة  ١٩من قانون اﻹجراءات اﳉبائية.
"اﳌادة  : 7٩ي ـ ـس ـ ـت ـ ـفيد ال ـ ـدخ ـ ـل اﳋ ـ ـاض ـ ـع للض ـ ـريـ ـبة مـ ـن تخـ ـفـ ـيض يب ـ ـلغ ح ـ ـواﱄ  % 5سنوًيا ،ابتـ ـداء من السنة
الثالثة ) (٣من تاريخ حيازة العقار ،وذلك ﰲ حدود .% 5٠
ﲢدد شروط تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،ﲟوجب قرار من وزير اﳌالية”.
“اﳌادة  7٩مكرر  :يتكون فائض القيمة اﳋاضع للضريبة ،بعنوان التنازل ﲟقابل عن اﻷسهم أو اﳊصص
اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة ،من الفرق اﻹيجابي بﲔ سعر التنازل أو القيمة اﳊقيقية لﻸسهم أو اﳊصص
اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة وسعر الشراء أو اكتتاب اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة
اﳌتنازل عنها.
ج .وجوب تـ ـحصيل ودفع اﳌبالغ اﳋاضعة للضريبة :
“اﳌادة ُ (١ – : 8٠يل ـ ـزم اﳌكلفـ ـ ـ ـون بالضريب ـ ـة الذي ـ ـن يحققـ ـ ـون ف ـ ـوائض القيمـ ـة اﳌش ـ ـار إليه ـ ـا ﰲ اﳌـ ـ ـادة  77أن
ي ـحـ ـسـ ـبـ ـوا وأن يـ ـدف ـعـ ـوا بـ ـأنـ ـفـسهم الضريبة اﳌستحقة ،لدى قابض الضرائب الذي يتواجد فيه العقار ،خﻼل مدة
ما ،ابتداء من تاريخ إصدار عقد البيع.
ﻻ تتجاوز ثﻼثﲔ ) (٣٠يو ً
ن تصفية ودفع الضريبة يمكن أن يقوم بهما وكيله اﳌؤهل قانونا.
إذا كان البائع غير موطن باﳉزائر ،فإ ّ
ويتم الدفع لدى صندوق قابض الضرائب الذي يتواجد فيه العقار اﳌتنازل عنه ،عن طريق مطبوعة تقدمها
اﻹدارة اﳉبائية أو يتم ﲢميلها عبر اﳌوقع اﻹلكتروني.
ُ (2يلزم اﳌكلفون بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  77مكرر أن يحسبوا وأن
يـ ـدفـ ـعـ ـوا بأنـ ـفـ ـسهـ ـم الضريبة اﳌستحقة ،لدى قابض الضرائب الذي يتواجد فيه مكان إقامة اﳌتنازل ،خﻼل مدة
ما ،ابتداء من تاريخ عملية البيع.
ﻻ تتجاوز ثﻼثﲔ ) (٣٠يو ً
إذا كان البائع غير موطن باﳉزائر ،فإن تصفية ودفع الضريبة يمكن أن يقوم بهما وكيله اﳌؤهل قانونا،
لدى قابض الضرائب التي يتبع له اﳌقر اﻻجتماعي للشركة التي كانت سنداتها موضوع التنازل.
ويتم الدفع لدى صندوق قابض الضرائب الذي يتواجد فيه اﳌقر اﻻجتماعي للشركة ،عن طريق مطبوعة
تقدمها اﻹدارة اﳉبائية أو يتم ﲢميلها عبر اﳌوقع اﻹلكتروني لﻺدارة اﳉبائية”.
اﳌادة  : ١١تعدل أحكام اﳌادة  ٩٣من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  (١ – : ٩٣ﲢدد اﳌداخيل )..............بدون تغيير حتى( باﳉزائر.
 (2تعتبر)............................................بدون تغيير حتى( جزائري.
أ( ريوع)............................................بدون تغيير حتى( اﻷمﻼك.
ب( عائدات).........................................بدون تغيير حتى( ﰲ اﳉزائر.
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ج( عائدات).........................................بدون تغيير حتى( ﰲ اﳉزائر.
د( اﳌداخيل الناﲡة عن اﻷنشطة اﳌهنية اﳌمارسة ﰲ اﳉزائر ،سواء أكانت بأجر أم ﻻ ،أو العمليات ذات
الطابع اﳌكسب ،واﳌنجزة ﰲ اﳉزائر.
هـ( فوائض القيمة).................................بدون تغيير حتى( مرتبطة بها.
 (٣تعتبر كذلك)...................................بدون تغيير حتى( ﰲ اﳉزائر.
أ( اﳌعاشات)......................................بدون تغيير حتى( العمرية.
ب( العائدات التي يتقاضاها اﳌخترعون أو بعنوان حقوق اﳌؤلف ،وكذا كل العائدات اﳌتأتية من اﳌلكية
الصناعية أو التجارية واﳊقوق اﳌماثلة لها،
ج( اﳌبالغ).......................................بدون تغيير حتى( ﰲ اﳉزائر”.
اﳌادة  :١2تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٠٤من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : ١٠٤ﲢسب الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ وفقا للجدول التصاعدي اﻵتي :

قسط الدخل اﳋاضع للضريبة ) د.ج(

نسبة الضريبة

ﻻ يتجاوز  ١2٠.٠٠٠دج

%٠

من  ١2٠.٠٠١إﱃ  ٣6٠.٠٠٠دج

%2٠

من  ٣6٠.٠٠١إﱃ ١.٤٤٠.٠٠٠دج

%٣٠

أكثر من  ١.٤٤٠.٠٠٠دج

%٣5

 .Iبالنسبة للمداخيل الناﲡة عن إيجار اﳌلكيات اﳌبنية وغير اﳌبنية :
تخضع اﳌداخيل اﳌتأتية من اﻹيجار اﳌدني لﻸمﻼك العقارية ذات اﻻستعمال السكني واﳌهني ،اﳌذكورة
ﰲ اﳌادة  ،٤2للضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ﲟعدل :
–  % 7محررة من الضريبة ،وﲢسب هذه النسبة بناء عﲆ مبلغ اﻹيجار اﻹجماﱄ ،بالنسبة للمداخيل
اﳌتأتية من إيجار السكنات ذات اﻻستعمال اﳉماعي،
–  % ١٠محررة من الضريبة ،وﲢسب هذه النسبة بناء عﲆ مبلغ اﻹيجار اﻹجماﱄ ،بالنسبة للمداخيل
اﳌتأتية من إيجار السكنات ذات اﻻستعمال الفردي،
–  ،%١5محررة من الضريبة ،وﲢسب هذه النسبة بناء عﲆ مبلغ اﻹيجار اﻹجماﱄ ،بالنسبة للمداخيل
اﳌتأتية من إيجار اﶈﻼت ذات اﻻستعمال التجاري أو اﳌهني .يطبق هذا اﳌعدل أيضا عﲆ العقود اﳌبرمة
مع الشركات،
–  ،%١5محررة من الضريبة ،وﲢسب هذه النسبة بناء عﲆ مبلغ اﻹيجار اﻹجماﱄ للعقارات غير
اﳌبنية ،ويخفض هذا اﳌعدل إﱃ  %١٠فيما يتعلق بعمليات التأجير ذات اﻻستعمال الفﻼحي.
 .IIبالنسبة للمرتبات والتعويضات واﻷتعاب واﻷجور واﳌنح والريوع العمرية :
 .١اﳌداخيل الشهرية :
يحسب اﻻقتطاع من اﳌصدر بعنوان اﳌرتبات واﻷجور واﳌعاشات والريوع العمرية ،ﲟفهوم اﳌادة ،66
عﲆ أساس الدخل الشهري حسب اﳉدول اﳌذكور أعﻼه.
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تستفيد هذه اﳌداخيل من تخفيض نسبي من الضريبة اﻹجمالية بنسبة . % ٤٠
غي ـ ـر أنـ ـه ﻻ يمكـ ـن أن يـقل هـ ـذا التخفيـ ـض عـ ـن  ١2.٠٠٠دج /سنوي ـا أو يزي ـد ع ـن  ١8.٠٠٠دج /سنويا) ،أي بﲔ
 ١٠٠٠دج و ١5٠٠دج /شهريا(.
تستفيد اﳌداخيل التي ﻻ تتعدى مبلغ  ٣٠.٠٠٠دج ،من إعفاء كﲇ من الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ.
تستفيد اﳌداخيل التي تفوق مبلغ  ٣٠.٠٠٠دج وتقل عن  ٣5.٠٠٠دج ،من تخفيض إضاﰲ.
ﲢدد الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ اﳌستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل ،وفقا للصيغة اﻵتية :
الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ = الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ )وفقا للتخفيض اﻷول( .(٣/20.000) - (٣/٨) x
عﻼوة عﲆ ذلك ،تستفيد اﳌداخيل التي تفوق  ٣٠.٠٠٠دج وتقل عن  ٤2.5٠٠دج ،التي يتقاضاها العمال
اﳌعوقون حركيا أو عقليا أو اﳌكفوفون أو الصم البكم ،وكذا العمال اﳌتقاعدون اﳋاضعون للنظام العام ،من
ﻻ يتراكم مع التخفيض الثاني اﳌشار إليه أعﻼه.
تخفيض إضاﰲ عﲆ مبلغ الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،عﲆ أ ّ
ﲢدد الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ اﳌستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل ،وفقا للصيغة اﻵتية :
الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ = الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ )وفقا للتخفيض اﻷول( .(٣/١2.500) - (٣/5) x
غير أنه يطبق اﻻقتطاع بنفس الكيفية ،عﲆ اﳌعاشات والريوع العمرية اﳌدفوعة لﻸشخاص الذين يوجد
موطنهم اﳉبائي خارج اﳉزائر.
 .2اﳌداخيل غير الشهرية :
تعتبر اﻷجور والتعويضات واﳌكافآت واﳌنح اﳌذكورة ﰲ الفقرة  ٤من اﳌادة  67من هذا القانون ،وكذا
اﻻستدراكات اﳌتعلقة بها ،ﲟثابة قسط شهري منفصل وخاضع لﻼقتطاع من اﳌصدر بعنوان الضريبة عﲆ
الدخل اﻹجماﱄ ،بنسبة .%١٠
 .٣اﳌداخيل اﳌتأتية من كل النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري :
تخضع نشاطات البحث والتدريس ،اﳌراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة ،اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌادة  ،5–67إﱃ اﻻقتطاع من اﳌصدر ﲟعدل  %١٠محرر من الضريبة.
بالنسبة ﳉميع اﻷجور الناجمة عن مختلف النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري اﻷخرى ،يحدد معدل
اﻻقتطاع بـ  %١5محرر من الضريبة.
 .IIIمداخيل رؤوس اﻷموال اﳌنقولة :
 .١عائدات اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية واﳌداخيل اﳌماثلة :
يحدد معدل اﻻقتطاع من اﳌصدر اﳌطبق عﲆ عائدات اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية واﳌداخيل اﳌماثلة،
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد من  ٤5إﱃ  ٤8من هذا القانون ،بـ  %١5محررة من الضريبة.
 .2إيرادات الديون والودائع والكفاﻻت :
يحدد معدل اﻻقتطاع من اﳌصدر بالنسبة لعائدات الديون والودائع والكفاﻻت بنسبة  .%١٠ويمثل هذا
اﻻقتطاع دينا ضريبيا يخصم من اﻹخضاع النهائي.
ويحدد هذا اﳌعدل بـ  %5٠محررة من الضريبة ،بالنسبة لعائدات السندات غير اﻻسمية أو ﳊاملها.
بالنسب ـ ـة للفوائ ـ ـد الناﲡ ـ ـة ع ـ ـن اﳌبال ـ ـغ اﳌدّون ـ ـة ﰲ دفاتـ ـ ـر أو حساب ـ ـات اﻻدخ ـ ـار للخ ـ ـواص ،فيحـ ـدد مع ـ ـدل
اﻻقتطاع كما يأتي :
–  %١محررة من الضريبة بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل أويساوي خمسﲔ ألف دينار ) 5٠.٠٠٠دج(،
–  %١٠فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن خمسﲔ ألف دينار ) (5٠.٠٠٠دج .ويمثل اﻻقتطاع اﳌتعلق
بهذا القسط دينا ضريبيا يخصم من اﻹخضاع النهائي.
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 .IVفوائض القيمة الناﲡة عن التنازل ﲟقابل عن العقارات اﳌبنية وغير اﳌبنية واﳊقوق
العقاريـ ـ ـة اﳊقيقي ـ ـة ،وك ـ ـذا فوائـ ـض القيمـ ـة الناﲡـ ـة ع ـ ـن التن ـ ـازل ع ـ ـن اﻷسهـ ـ ـم أو اﳊ ـصص اﻻجتماعية
والسندات اﳌماثلة :
 .١تخضع فوائض القيمة الناﲡة عن التنازل ﲟقابل عن العقارات اﳌبنية أو غير اﳌبنية واﳊقوق
العقارية اﳊقيقية اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  ،77للضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ﲟعدل  %١5محررة من الضريبة.
 .2تخضع فوائض القيم الناﲡة عن التنازل عن اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة اﳌشار
إليها ﰲ اﳌادة  77مكرر ،للضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ﲟعدل  % ١5محرر من الضريبة.
يطبق معدل مخفض قدره ب ـ  %5ﰲ حالة إعادة استثمار مبلغ فائض القيمة.
ويـ ـ ـق ـ ـصـ ـد بـ ـإع ـ ـادة اﻻس ـ ـتـ ـثـ ـمار ،اكـ ـتـ ـتـ ـاب اﳌـ ـب ـالغ اﳌ ـ ـعادلة لفـ ـوائـ ـض الق ـيم الناﲡة عن التنازل عن اﻷسهم
أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة ،ﰲ رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات ويتحقق عن طريق شراء
اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة.
 .Vبالنسبـ ـة للمداخيـ ـل الت ـي يحققه ـا اﻷشخ ـاص الطبيعـيـون الذي ـن يوج ـد موطنهـم اﳉبائـي خـارج
اﳉزائر :
تخضع لﻼقتطاع من اﳌصدر ﰲ مجال الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ ،اﳌداخيل التي يحققها اﻷشخاص
الطبيعيون الذين يوجد موطنهم اﳉبائي خارج اﳉزائر ،حسب اﳌعدﻻت اﶈددة عﲆ النحو اﻵتي :
–  %2٤بالنسبة للمداخيل اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ،٣٣اﳌدفوعة من طرف اﳌدينﲔ اﳌقيمﲔ ﰲ
اﳉزائر،
–  %١5بالنسبة لعائدات اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية وكذا اﳌداخيل اﳌماثلة ،اﳌشار إليها ﰲ اﳌواد
من  ٤5إﱃ ،٤8
–  %2٠بالنسبة لفوائض القيم الناﲡة عن عمليات التنازل عن اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق
اﳌماثلة،
–  %١5بالنسبة للمبال ـ ـغ اﳌدفوعـ ـة عـ ـﲆ شك ـ ـل أتعـ ـاب أو حقـ ـوق التأليـ ـف للفنان ـﲔ الذيـ ـن لديهـ ـم موط ـن
جبائي خارج اﳉزائر.
غير أن اﳌبالغ اﶈصلة من طرف هؤﻻء الفنانﲔ ،عند مشاركتهم ﰲ إطار اتفاقات التبادل الثقاﰲ
واﻷعياد الوطنية واﳌهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ،التي تنظم ﲢت وصاية وزارة الثقافة والديوان
الوطني للثقافة واﻹعﻼم ،ﻻ تندرج ضمن أساس فرض الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ".
اﳌادة  : ١٣تع ـ ـدل وتت ـ ـمم أحكـ ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  ١٤٤مـ ـ ـن قانـ ـ ـون الضرائ ـ ـب اﳌباش ـ ـرة والرسـ ـوم اﳌماثل ـة ،وﲢرر
كما يأتي :
"اﳌادة  (١ : ١٤٤تدخل إعانات التجهيز التي ﲤنحها الدولة أو اﳉماعات اﻹقليمية للمؤسسات ضمن
نتائج السنة اﳌالية كما يأتي :
– فيما يخص اﻹعانات اﳌوجهة ﻻقتناء ﲡهيزات قابلة لﻼهتﻼك ،يتم حسب مدة اﻻهتﻼك،
– فيما يخص اﻹعانات اﳌوجهة ﻻقتناء ﲡهيزات غير قابلة لﻼهتﻼك ،يتم عﲆ امتداد خمس ) (5سنوات،
بأجزاء متساوية.
وﰲ حالة التنازل عن التثبيتات التي ﰎ اقتناؤها عن طريق هذه اﻹعانات ،ومن أجل ﲢديد فائض أو
ناقص القيمة ،يتم طرح جزء اﻹعانة التي لم يتم ربطها بعد ،بأسس الضريبة ،حسب اﳊالة :
– من القيمة اﶈاسبية الصافية ،بالنسبة لﻸصول القابلة لﻼهتﻼك،
– من سعر اﻻقتناء لﻸصول الثابتة ،بالنسبة لﻸصول غير القابلة لﻼهتﻼك.
 (2تدخل إعانات اﻻستغﻼل واﳌوازنة ضمن النتائج اﶈققة ﰲ السنة اﳌالية التي ﰎ ﲢصيلها فيها".

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٣
اﳉريدة الرسم ّ

10

 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م

اﳌادة  : ١4ﲢدث مادة  ١٤٩مكرر ضمن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  ١٤٩مكرر :يتعّين عﲆ الشركات التي ﻻ ﲤلك منشأة مهنية دائمة باﳉزائر ﲢقق فوائض للقيمة
عن التنازل اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  77مكرر ،أن يحسبوا وأن يدفعوا بأنفسهم الضريبة اﳌستحقة ،خﻼل مدة
ما ،ابتداء من تاريخ عملية التنازل.
ثﻼثﲔ ) (٣٠يو ً
يمكن للشركة تعيﲔ وكيل مؤهل قانونا للقيام بإجراءات التصريح والدفع.
ويتم الدفع لدى صندوق قابض الضرائب حيث يتواجد اﳌقر اﻻجتماعي للشركة التي كانت سنداتها محل
التنازل ،عن طريق مطبوعة تقدمها اﻹدارة اﳉبائية أو يتم ﲢميلها عبر اﳌوقع اﻹلكتروني لﻺدارة اﳉبائية".
اﳌادة  : ١5ت ـ ـع ـ ـدل وتـ ـت ـ ـم ـ ـم أح ـ ـك ـ ـام اﳌادة  ١5٠من ق ـ ـانون الض ـ ـرائ ـ ـب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
"اﳌادة  – (١ : ١5٠يحدد معدل الضريبة عﲆ أرباح الشركات ) ...........................بدون تغيير ( ..................
 – (2ﲢدد نسب اﻻقتطاع من اﳌصدر بالنسبة للضريبة عﲆ أرباح الشركات كما يأتي :
– ) .......................................................... %١٠بدون تغيير( ......................................................................
– ) .......................................................... %٤٠بدون تغيير( ......................................................................
– ) ...........................................................%2٠بدون تغيير( ......................................................................
– ) ...........................................................%٣٠بدون تغيير( ......................................................................
– )........................................% ١٠بدون تغيير حتى( قاعدة اﳌعاملة باﳌثل.
–  %١5محررة من الضريبة ،بالنسبة لعائدات اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية وكذا اﳌداخيل اﳌماثلة
اﳌذكورة ﰲ اﳌواد من  ٤5إﱃ  ٤8من هذا القانون ،اﶈققة من طرف اﻷشخاص اﳌعنويﲔ الذين ﻻ يملكون
منشأة مهنية دائمة ﰲ اﳉزائر.
 (٣تخضع ﳌعدل  ،%2٠فوائض القيمة الناﲡة عن التنازل عن اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق
اﳌماثلة اﶈققة من طرف اﻷشخاص اﳌذكورين ﰲ اﳌادة  ١٤٩مكرر من هذا القانون".
اﳌادة  : ١٦ﲢدث ع ـ ـﲆ مست ـ ـوى البـ ـاب الثان ـ ـي "الضريب ـ ـة عـ ـﲆ أرب ـ ـاح الشرك ـ ـات" م ـ ـن قان ـ ـون الضرائ ـ ـ ـب
اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،مادة  ١5١مكرر وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  ١5١مكرر  (١ :يتعّين عﲆ اﻷشخاص اﳌعنويﲔ اﳌشار إليهم ﰲ اﳌادة  ،١٣6أن يكتتبوا إلكترونيا وقبل يوم

 2٠مايو كحد أقصى ،كشفا تلخيصيا سنويا يتضمن اﳌعلومات التي يجب أن تستقى من التصريح السنوي للنتائج
والكشوف اﳌرفقة.
ن عدم اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلكترونيًا أو اﻻكتتاب اﳌتأخر و/أو اكتتاب كشف يحتوي عﲆ
 (2إ ّ
بيانات ﻻ تتوافق مع تلك اﳌدرجة ﰲ التصريح السنوي للنتائج ،يؤدي إﱃ تطبيق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
 ١٩2مكرر من هذا القانون".
اﳌادة  : ١7تعدل أحكام اﳌادة  ١6٩من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة ) ....................................................... (١ : ١6٩بدون تغيير( ...............................................................................
) .............................................................................. ( 2بدون تغيير( ............................................................................
 (٣ملغاة.
 ( ٤ﻻ تكون قابلة للخصم) ......................................... ،الباقي بدون تغيير( ."..............................................................

اﳌادة  : ١٨ت ـ ـعـ ـ ـدل وتـ ـ ـت ـ ـمـ ـم أحكام اﳌادة  ١76من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :

 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م
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"اﳌادة  : ١76يجـ ـ ـب ع ـ ـﲆ مس ـ ـّيري اﳌـ ـؤسس ـ ـات )...........بـ ـ ـدون تغييـ ـ ـر حتـ ـ ـى( واﳌناولـ ـ ـة وال ـ ـ ـدراس ـ ـات
وتأجيرالعتاد وتوفير اﳌستخدمﲔ واﻹيجارات بكل أنواعها وكذا اﳌكافآت مهما كانت طبيعتها ،أن يرفقوا
بتصريح نتائجهم السنوية كشفا ﲟا ﰲ ذلك عﲆ مﱳ وسيط إلكتروني أو عن طريق التصريح عن بعد،
يتضمن اﳌعلومات اﻵتية عن كل مستفيد من هذه اﳌبالغ :
– ) ....................................................................بدون تغيير( .......................................................................
– ) ....................................................................بدون تغيير( .......................................................................
– ) ....................................................................بدون تغيير( .......................................................................
– ) ....................................................................بدون تغيير( .......................................................................
– ) ....................................................................بدون تغيير( .......................................................................
– ) ....................................................................بدون تغيير( .......................................................................
– ) ....................................................................بدون تغيير( .......................................................................
– ) ....................................................................بدون تغيير( .......................................................................
– ) ....................................................................بدون تغيير( .......................................................................
– ) ....................................................................بدون تغيير( .......................................................................
– ) ....................................................................بدون تغيير( .......................................................................
– تعيﲔ اﳌصلحة اﳌسّيرة للملف اﳉبائي.
يتعّين عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة ) ........................................الباقي بدون تغيير( .".....................................................

اﳌادة  : ١٩تع ـ ـ ـدل وتتـ ـ ـمم أحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  ١82مك ـ ـرر  2م ـ ـن قان ـ ـون الضرائ ـ ـب اﳌباشـ ـرة والرسوم اﳌماثلة،
وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  ١82مكرر  : 2يجب التصريح مسبقا ،لدى اﳌصالح اﳉبائية اﳌختصة إقليميا ،بتحويﻼت
اﻷموال التي تتم لفائدة اﻷشخاص الطبيعيﲔ أو اﳌعنويﲔ غير اﳌقيمﲔ ﰲ اﳉزائر ........................................
)بدون تغيير حتى( لتدعيم طلب التحويل.
وتعفى من هذا اﻹلزام اﳌبالغ اﳌدفوعة مقابل عمليات استيراد السلع أو البضائع.
ﲢدد نماذج التصريح والشهادة)......................الباقي بدون تغيير( .".....................
اﳌادة  : 20ت ـ ـع ـ ـدل وت ـ ـت ـ ـم ـ ـم أح ـ ـك ـ ـام اﳌادة  ١8٤م ـ ـن ق ـ ـان ـ ـون الضـرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
"اﳌادة  : ١8٤عندما يكون اﳌكلف بالضريبة).............بدون تغيير حتى( اﳌتعلقة بالضريبة عﲆ الدخل
اﻹجماﱄ أو الضريبة عﲆ أرباح الشركات أو الضريبة اﳉزافية الوحيدة اﳌستحقة عن السنة اﳌالية ..............
) ..................الباقي بدون تغيير( .".......................
اﳌادة  : 2١ﲢدث عـ ـﲆ مستـ ـوى البـ ـاب الثالـ ـث " أحكـ ـام مشتركـ ـة للضريبـة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ والضريبة
عﲆ أرباح الشركات" من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،مادة  ١٩2مكرر وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  ١٩2مكرر  (١ :تفرض غرامة جبائية بنسبة  %25ﲢسب عﲆ النتيجة اﳉبائية اﳌصرح بها ،دون
أن تتعدى هذه الغرامة مبلغ  ١.٠٠٠.٠٠٠دج ،تطبق عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳌشار إليهم ﰲ اﳌادتﲔ  ١8و١٣6
من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،الذين لم يقدموا الكشف التلخيصي السنوي إلكترونيًا ،قبل
تاريخ  2٠مايو ،عﲆ اﻷكثر.
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وﰲ حالة تسجيل عجز ﰲ النتيجة اﳉبائية اﳌصرح بها ،تطبق غرامة قدرها  ١٠٠.٠٠٠دج.
تطبق عﲆ هذه الغرامة اﳉبائية زيادة بنسبة  %٣5عندما ﻻ يكتتب اﳌكلفون بالضريبة اﳌعنيون
ما ،ابتداء من تاريخ استﻼم اﻹخطار الرسمي.
الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء أجل ثﻼثﲔ ) (٣٠يو ً
 (2تفرض عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳌشار إليهم ﰲ اﳌادتﲔ  ١8و ١٣6من قانون الضرائب اﳌباشرة
والرسوم اﳌماثلة ،الذين اكتتبوا كشفا تلخيصيا سنويا يحتوي عﲆ بيانات مختلفة عن تلك الواردة ﰲ
التصريح السنوي للنتائج والكشوف اﳌرفقة ،غرامة جبائية ﲟبلغ  ١٠.٠٠٠دج لكل بيانات غير مطابقة ،دون
أن يتعدى إجماﱄ مبلغ الغرامات اﳉبائية اﳌطبقة  ١٠٠.٠٠٠دج".
اﳌادة  : 22تـ ـع ـ ـ ـ ـدل وتـ ـت ـ ـ ـمـ ـم أحـ ـك ـ ـ ـام اﳌـ ـادة  2١٩م ـ ـ ـن قـ ـانـ ـون الض ـ ـ ـرائـ ـب اﳌـ ـباشـ ـرة والـ ـرسـ ـوم اﳌماثل ـ ـة،
وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 2١٩مع مراعاة أحكام ).....بدون تغيير حتى( يتراوح بﲔ  %١٠و .%٣٠
يستفيد من تخفيض قدره : %75
– مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين اﳌمتاز ،العادي ،اﳋاﱄ من الرصاص ،الغازوال ،وقود غاز
البترول اﳌميع والغاز الطبيعي اﳌضغوط.
ن امتياز التخفيضات ) .......................................الباقي بدون تغيير( .".................................................
إ ّ
اﳌادة  : 2٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة 22١مكرر من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
"اﳌادة  22١مكرر  :يتكون اﳊدث اﳌنشئ للرسم عﲆ النشاط اﳌهني :
أ – بالنسبة للمبيعات ،من التسليم القانوني أو اﳌادي للبضاعة.
غير أن بيع اﳌاء الصالح للشرب ،عن طريق هيئات توزيع ،فإن اﳊدث اﳌنشئ للرسم عﲆ النشاط
اﳌهني يتكون من ﲢصيل الثمن كليا أو جزئيا.
يتكون اﳊدث اﳌنشئ للرسم من ﲢصيل الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للمبيعات اﶈققة ﰲ إط ـ ـار
الصفقات العمومية .وﰲ غياب التحصيل ،يصبح الرسم عﲆ النشاط اﳌهني مستحق اﻷداء بعد أجل سنة )(١
ابتداء من تاريخ التسليم القانوني أو اﳌادي للبضاعة.
ب – بالنسبة لﻸشغال العقارية و أداء اﳋدمات ،من قبض الثمن كليا أو جزئيا :
بالنسبة لﻸشغال العقارية اﳌنجزة من طرف مؤسسات الترقية العقارية ﰲ اﻹطار اﳊصري لنشاطها،
يتكون اﳊدث اﳌنشئ للرسم من التسليم القانوني أو اﳌادي للملك إﱃ اﳌستفيد.
غير أنه ،فيما يتعلق باﳌؤسسات اﻷجنبية وبالنسبة ﳌبلغ الرسم الذي يبقى مستحقا عند انتهاء
اﻷشغال ،بعد الرسم اﳌدفوع عند كل ﲢصيل ،يتكون اﳊدث اﳌنشئ من اﻻستﻼم النهائي للمنشأة اﳌنجزة.
فيما يتعلق باﳊفﻼت واﻷلعاب والتسلية ﲟختلف أنواعها ،يمكن أن يتكون اﳊدث اﳌنشئ للرسم ،إن
تعذر القبض ،من تسليم التذكرة.
غير أنه ،يمكن أن يرخص ﳌقاوﱄ اﻷشغال ومؤدي اﳋدمات بتسديد الرسم عﲆ النشاط اﳌهني حسب
اﳋصوم ،وﰲ هذه اﳊالة ،يتكون اﳊدث اﳌنشئ للرسم من اﳋصم ذاته".
اﳌادة  : 24ت ـ ـعـ ـدل وت ـ ـت ـ ـمـ ـم أحـ ـك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  22٤مـ ـن قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :

 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م
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"اﳌادة  (١ : 22٤يتعّين عﲆ كل شخص طبيعي ) ............بدون تغيير حتى( يجب دعم التصريح بجدول ﲟا
ﰲ ذلك عﲆ مﱳ وسيط إلكتروني أو عن طريق التصريح عن بعد ،يتضمن اﳌعلومات اﻵتية عن كل زبون :
– ) .................................................................بدون تغيير( .........................................................................
– ) .................................................................بدون تغيير( .........................................................................
– ) .................................................................بدون تغيير( .........................................................................
– ) .................................................................بدون تغيير( .........................................................................
– ) .................................................................بدون تغيير( .........................................................................
– ) .................................................................بدون تغيير( .........................................................................
– ) .................................................................بدون تغيير( .........................................................................
– تعيﲔ اﳌصلحة اﳌسّيرة للملف اﳉبائي.
تعتبر بيعا باﳉملة ) ........................ :الباقي بدون تغيير( ."............................
اﳌادة  : 25تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  26٣مكرر  2من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة وﲢرر
كما يأتي :
"اﳌادة  26٣مكرر  : 2يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :
) .....................................بدون تغيير حتى( تفوق اﻷصناف اﳌذكورة أعﻼه.
تحدد الرسوم اﳌطبقة ﰲ كل بلدية بقرار من رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي ،بناء عﲆ مداولة اﳌجلس
الشعبي البلدي وبعد استطﻼع رأي السلطة الوصية .إذا تعذر اﻷمر ،يجدد ضمنيا تطبيق آخر التعريفات
اﶈددة".
اﳌادة  : 2٦تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  282مكرر  ١من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة،
وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  282مكرر  : ١تخض ـ ـع لنظ ـ ـام الضريب ـة اﳉزافيـ ـة الوحيـ ـدة ،الشرك ـ ـات اﳌدنيـ ـة ذات الطابـ ـع اﳌهن ـ ـي
واﻷشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وﲡاريا وغير ﲡاري وحرفيا ،وكذا التعاونيات
اﳊرفية والصناعات التقليدية التي ﻻ يتجاوز رقم أعمالها السنوي أو إيراداتها اﳌهنية السنوية خمسة عشر
مليون دينار) ١5.٠٠٠.٠٠٠دج( ،ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح اﳊقيقي.
يستثنى من نظام اﻹخضاع ) .....................الباقي بدون تغيير( .".......................
اﳌادة  : 27تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  282مكرر  2من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة،
وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  282مكرر  : 2يجب عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳋاضعﲔ للضريبة اﳉزافية الوحيدة...................... ،
)بدون تغيير حتى( المنصوص عليها ﰲ المادة  ٣65من هذا القانون.
فيما يتعلق باﳌكلفﲔ بالضريبة الذين يقومون حصرًيا ببيع منتجات ذات هامش ربح ،محدد ﲟوجب
التنظيم اﳌعمول به ،يقل عن معدل الضريبة اﳉزافية الوحيدة ،فإن اﻷساس اﳋاضع الذي يجب اعتماده لهذه
الضريبة ،يتكون من هامش الربح اﻹجماﱄ اﳌتعلق بهذه اﳌنتجات.
يتعّين عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳌعنيﲔ أن يكتتبوا ) ......................الباقي بدون تغيير( .".....................
اﳌادة  : 2٨ت ـ ـعـ ـ ـدل وتـ ـت ـ ـم ـ ـم أح ـ ـك ـ ـام اﳌادة  ٣55من قـ ـان ـ ـون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
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"اﳌادة  (١ : ٣55فيما يخص ) ...............بدون تغيير حتى( اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ١8من هذا القانون.
عندما تفوق التسبيقات اﳌدفوعة مبلغ الضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ اﳌستحق للسنة اﳌالية ،يترتب
عن الفرق فائض ﰲ الدفع يمكن خصمه من اﻷقساط اﳌقبلة ،أو طلب استرجاعه عند اﻻقتضاء.
) ............................................... (2بدون تغيير( ............................................
) ............................................... (٣بدون تغيير( ............................................
) .............................................. (٤بدون تغيير( ...........................................
) ...............................................(5بدون تغيير( ."..........................................
اﳌادة  : 2٩تـ ـ ـعدل وتتـ ـ ـمم أح ـ ـ ـكام اﳌـ ـ ـ ـادة  ٣56من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
"اﳌادة  (١ : ٣56يتم ﲢصيل الضريبة عﲆ أرباح الشركات ) ......بدون تغيير حتى( اﳌواد  ١5٤و ١55و.١56
) .................................................(2بدون تغيير( ............................................
) ................................................ (٣بدون تغيير( ............................................
) .................................................(٤بدون تغيير( ............................................
) .................................................(5بدون تغيير( ............................................
 (6تتم التصفية ) ..................................بدون تغيير حتى( والرسوم اﳌماثلة.
إذا ﲡاوزت التسبيقات اﳌدفوعة مبلغ الضريبة عﲆ أرباح الشركات اﳌستحقة للسنة اﳌالية ،ينتج عن
الفـ ـ ـرق فائ ـ ـض ﰲ الدفـ ـ ـع يمكـ ـ ـن خص ـ ـمه م ـ ـن اﻷقس ـ ـاط اﳌقبل ـ ـة اﳋاصـ ـ ـة بالتسبيقـ ـ ـات ،أو عنـ ـ ـد اﻻقتضـ ـاء ،طلب
استرجاعها.
عندما ) ............................................بدون تغيير حتى( التصفية.
) ...............................................(7بدون تغيير( ...........................................
) ...............................................(8بدون تغيير( .".........................................
اﳌادة  : ٣0تـ ـع ـ ـدل وت ـ ـت ـ ـمم أحـ ـ ـكام اﳌادة  ٤٠2من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة ،وﲢرر
كما يأتي :
"اﳌادة ) ...............................(١ : ٤٠2بدون تغيير( ..........................................
 (2ينجم عن التأخير ﰲ دفع الضرائب والرسوم اﳌدفوعة نقدا أو عن طريق اﻻقتطاع من اﳌصدر ..............
) ................بدون تغيير حتى( تطبيق زيادة قدرها . %١٠
وتطبق غرامة تهديدية قدرها  %٣عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير ،ابتداء من اليوم اﻷول للشهر
الذي يﲇ آخر أجل لدفع اﳊقوق اﳌوافقة ،بدون أن تفوق هذه الغرامة التهديدية زائد العقوبة اﳉبائية بنسبة
 ،%١٠اﳌذكورة أعﻼه ،نسبة . %25
) ..............................................الباقي بدون تغيير( ."..................................
القسم الثـاني
التسجـيل
اﳌادة  : ٣١تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ١١2من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
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"اﳌادة  : ١١2إن اﳊقوق والرسوم والعقوبات اﳌترتبة عﲆ نقص الثمن أو التقدير اﳌسجلﲔ عﲆ نقل
ملكية عقارات أو حقوق عقارية لقاء عوض وعﲆ نقل ملكية محل ﲡاري وزبائن لقاء عوض ،وكذا التنازل عن
اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة ،تستحق عﲆ أطراف العقد بصفة مشتركة وبالتضامن".
اﳌادة  : ٣2تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  257من قانون التسجيل ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 257يعفى ﳑتلكو السكنات التي ﰎ إنجازها ﰲ إطار بناء سكنات تستفيد من الدعم اﳌاﱄ
للدولة ،من الدفع ﲟرأى وبﲔ يدي اﳌوثق اﳌكلف بتحرير العقد اﳌتضمن نقل اﳌلكية ،وهذا بغض النظر عن
اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  256أعﻼه.
ويستفيد أيضا ) .............................بدون تغيير(  ...........................بﲔ يدي اﳌوثق.
ترتبط اﻻستفادة من هذا التدبير بتقدﱘ اﳌرقي العقاري ﳌستخرج جدول ضريبي مصفى ،ﻻ يتجاوز
تاريخ إصداره ثﻼثة ) (٣أشهر ،وإن اقتضى اﻷمر ،يحمل اﻹشارة إﱃ اﻻستفادة من أحد أنظمة تسهيل الدفع
اﳌنصوص عليه ﲟوجب التشريع اﳉبائي اﳌعمول به".
القسم الثـالث
الطابـع
اﳌادة  : ٣٣تعدل اﳌادة  ١28من قانون الطابع اﳌعدلة ﲟوجب اﳌادة  ٣٤من القانون رقم  ١٤–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠2٠وﲢرر كما يأتي :

"اﳌادة  : ١ – ١28تخضع تذاكر نقل المسافرين الفردية أو الجماعية المسّلمة) ........ ،بدون تغيير حتى(
ويحدد هذا الرسم جزافيا ﲟبلغ  ١٠٠٠دج لكل مسافر يحمل جواز سفر ،يتجه نحو اﳋارج عن طريق البر
أو السكك اﳊديدية ،باستثناء اﳌواطنﲔ اﳊاملﲔ لشهادة اﻹقامة بالبلديات اﳊدودية ،عند توجههم إﱃ البلدان
اﳌجاورة .يوجه هذا الرسم اﱃ ميزانية الدولة.
ﲢدد كيفية التحصيل ،عند اﻻقتضاء ،عن طريق قرار من الوزير اﳌكلف باﳌيزانية.
) ..............................................الباقي بدون تغيير( ".................................................
اﳌادة  : ٣4تعدل أحكام اﳌادتﲔ  ١٣6و ١٣6مكرر من قانون الطابع ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١٣6يخضع جواز السفر اﳌسّلم ﰲ اﳉزائر لكل فترة قانونية لصﻼحيته ،لرسم طابع قدره ستة
آﻻف دينار جزائري ) 6.٠٠٠دج( تغطي كل النفقات ،ويحدد هذا الرسم ﲟبلغ اثني عشر ألف دينار جزائري
) ١2.٠٠٠دج( بالنسبة ﳉواز السفر اﳌتضمن  ٤8صفحة.
يتم إصدار جواز السفر بناء عﲆ طلب اﳌعني باﻷمر ،حسب اﻹجراء السريع ،ﰲ أجل خمسة ) (5أيام كحد
أقصى ،م ـ ـن تـ ـ ـاري ـ ـخ إي ـ ـداع الطـ ـلب ،وذلـ ـك مـ ـقـ ـابـ ـل دفـ ـع ح ـ ـق طابع قدره خمسة وعشرون ألف دينار جزائري
) 25.٠٠٠دج( بالنسبة للدفتر اﳌتضمن  28صفحة ،وستون ألف دينار جزائري ) 6٠.٠٠٠دج( للدفتر اﳌتضمن
 ٤8صفحة.
ﰲ حالة ضياع جواز السفر ،يترتب عﲆ اﳊصول عﲆ جواز سفر جديد ،ﲢصيل رسم قدره عشرة آﻻف
دينار جزائري ) ١٠.٠٠٠دج( ،ﰲ شكل طابع جبائي ،وذلك فضﻼ عن حق الطابع اﳌفروض حسب نوع الوثيقة.
صر ،ل ـ ـرسم طابع قدره ثﻼثة آﻻف دينار جزائري
يـ ـخـ ـضـ ـع إص ـ ـدار ج ـ ـواز السفـ ـ ـر اﳌسّلم ﰲ اﳉ ـ ـزائر لـ ـلق ّ

) ٣.٠٠٠دج( بالنسبة ﳉواز السفر اﳌتضمن  28صفحة ،ويحدد هذا الرسم ﲟبلغ ستة آﻻف دينار جزائري
) 6.٠٠٠دج( بالنسبة ﳉواز السفر اﳌتضمن  ٤8صفحة.
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صر ،حسب اﻹجراء السريع ،ﰲ أجل خمسة ) (5أيام ،كحد أقصى ،من تاريخ إيداع
يتم إصدار جواز السفر للق ّ

الطلب ،و ذلك مقابل دفع حق طابع قدره اثنا عشر ألف دينار جزائري ) ١2.٠٠٠دج( بالنسبة للدفتر اﳌتضمن 28
صفحة ،وثﻼثون ألف دينار جزائري ) ٣٠.٠٠٠دج( بالنسبة للدفتر اﳌتضمن  ٤8صفحة.

صر ،ﲢصيل رسم
ﰲ حالة ضياع جواز السفر ،يترتب عﲆ اﳊصول عﲆ جواز سفر جديد بالنسبة للق ّ

قدره خمسة آﻻف دينار جزائري ) 5.٠٠٠دج( ،ﰲ شكل طابع جبائي ،وذلك فضﻼ عن حق الطابع اﳌفروض
حسب نوع الوثيقة.
ويعفى من دفع حق الطابع اﳌنصوص عليه ﰲ هذه اﳌادة ،جواز السفر اﳌسّلم للموظفﲔ اﳌسافرين ﰲ
مهمة إﱃ اﳋارج ،وكذا وثائق السفر اﳌسّلمة لﻼجئﲔ أو عديمي اﳉنسية.
تدفع هذه الرسوم بواسطة وصل لدى قابض الضرائب.
يخصص مبلغ ثمانمائة دينار جزائري ) 8٠٠دج( من حق الطابع اﳌذكور أعﻼه ،ﳊساب التخصيص
اﳋاص رقم  ٣٠2–٠6٩الذي عنوانه "الصندوق اﳋاص للتضامن الوطني".
"اﳌادة  ١٣6مكرر :يخضع إصدار جواز السفر ﻷفراد اﳉالية اﳉزائرية اﳌقيمة ﰲ اﳋارج ﳊق طابع
يعادل مبلغ ستة آﻻف دينار جزائري ) 6.٠٠٠دج( ،حسب أسعار صرف الدينار مقابل العمﻼت اﻷجنبية.
ويحدد هذا الرسم ﲟبلغ اثني عشر ألف دينار جزائري ) ١2.٠٠٠دج( ،حسب أسعار صرف الدينار مقابل
العمﻼت اﻷجنبية ،بالنسبة ﳉواز السفر اﳌتضمن  ٤8صفحة.
يتم إصدار جواز السفر بناء عﲆ طلب أفراد اﳉالية اﳉزائرية اﳌقيمﲔ ﰲ اﳋارج ،حسب اﻹجراء
السريع ،ﰲ أجل خمسة ) (5أيام ،كحد أقصى ،من تاريخ إيداع الطلب وذلك مقابل دفع حق طابع يعادل ،حسب
أسعار صرف الدينار مقابل العمﻼت اﻷجنبية ،مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار جزائري ) 25.٠٠٠دج( بالنسبة
للدفتر اﳌتضمن  28صفحة ،وستﲔ ألف دينار جزائري ) 6٠.٠٠٠دج( للدفتر اﳌتضمن  ٤8صفحة.
ﰲ حالة ضياع جواز السفر ،يترتب عﲆ اﳊصول عﲆ جواز سفر جديد ،ﲢصيل رسم قدره عشرة آﻻف
دينار جزائري ) ١٠.٠٠٠دج( ،حسب أسعار صرف الدينار مقابل العمﻼت اﻷجنبية ،وذلك فضﻼ عن حق الطابع
اﳌفروض حسب نوع الوثيقة.
صر والطلبة من أفراد اﳉالية اﳉزائرية اﳌقيمة باﳋارج ،ﳊق طابع يعادل
يخضع إصدار جواز السفر للق ّ

مبلغ ثﻼثة آﻻف دينار جزائري ) ٣.٠٠٠دج( ،حسب أسعار صرف الدينار مقابل العمﻼت اﻷجنبية.

ويحدد هذا الرسم ﲟبلغ ستة آﻻف دينار جزائري ) 6.٠٠٠دج( ،حسب أسعار صرف الدينار مقابل العمﻼت
اﻷجنبية ،بالنسبة ﳉواز السفر اﳌتضمن  ٤8صفحة اﳌسّلم لهذه الفئة من اﳌواطنﲔ.
صر والطلبة من أفراد اﳉالية اﳉزائرية اﳌقيمة باﳋارج ،حسب اﻹجراء
يتم إصدار جواز السفر للق ّ

السريع ،ﰲ أجل خمسة ) (5أيام ،كحد أقصى ،من تاريخ إيداع الطلب ،وذلك مقابل دفع حق طابع يعادل ،حسب

أسعار صرف الدينار مقابل العمﻼت اﻷجنبية ،مبلغ اثني عشر ألف دينار جزائري ) ١2.٠٠٠دج( بالنسبة
للدفتر اﳌتضمن  28صفحة ،وثﻼثﲔ ألف دينار جزائري ) ٣٠.٠٠٠دج( للدفتر اﳌتضمن  ٤8صفحة.
صر والطلبة من أفراد اﳉالية اﳉزائرية اﳌقيمة باﳋارج ،يترتب عﲆ
ﰲ حالة ضياع جواز السفر للق ّ
اﳊصول عﲆ جواز سفر جديد ،ﲢصيل رسم قدره خمسة آﻻف دينار جزائري ) 5.٠٠٠دج( ،حسب أسعار صرف
الدينار مقابل العمﻼت اﻷجنبية ،وذلك فضﻼ عن حق الطابع اﳌفروض حسب نوع الوثيقة".
اﳌادة  : ٣5تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٣7من قانون الطابع ،وﲢرر كما يأتي :
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"اﳌادة  : ١٣7دون اﳌساس بتطبيق إجراءات اﳌعاملة باﳌثل ،يترتب عﲆ كل تأشيرة تسلم لﻸجانب حق
طابع يحصل بواسطة إيصال يسّلم بقباضة الضرائب قدره :
) ..............................................................بدون تغيير ( ......................................................
– ) ...........................................................بدون تغيير حتى ( ل ـ :
*  ١٠.٠٠٠دج ،عن تأشيرة التسوية صاﳊة من يوم واحد ) (١إﱃ سبعة ) (7أيام،
*  ١2.٠٠٠دج ،عن تأشيرة التسوية صاﳊة من ثمانية ) (8أيام إﱃ عشرة ) (١٠أيام،
* ١٤.٠٠٠دج ،عن تأشيرة التسوية صاﳊة من أحد عشر ) (١١يوما إﱃ خمسة عشر ) (١5يوما،
*  ١.٠٠٠دج ،عن تأشيرة العبور صاﳊة من يوم واحد ) (١إﱃ سبعة ) (7أيام،
*  ٤.٠٠٠دج ،عن تأشيرة التمديد صاﳊة من يوم واحد ) (١إﱃ خمسة عشر ) (١5يوما،
*  6.٠٠٠دج ،عن تأشيرة التمديد صاﳊة من ستة عشر ) (١6يوما إﱃ ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما.
*  8.٠٠٠دج ،عن تأشيرة التمديد صاﳊة من واحد وثﻼثﲔ ) (٣١يوما إﱃ خمسة وأربعﲔ ) (٤5يوما،
*  ١٠.٠٠٠دج ،عن تأشيرة التمديد صاﳊة من ستة وأربعﲔ ) (٤6يوما إﱃ تسعﲔ ) (٩٠يوما.
) ..................................الباقي بدون تغيير( ."..........................................
اﳌادة  : ٣٦تعدل أحكام اﳌادة  ١٤٤من قانون الطابع ،وﲢّرر كما يأتي :
ن رسـ ـم امتحـ ـان اﳊصـ ـول عـ ـﲆ رخصـ ـة سياقـ ـة السيـ ـارات ،والدراجـ ـات الناريـ ـة وكـ ـل أنـ ـواع
"اﳌادة  : ١٤٤إ ّ
العربات ذات محرك واﶈدد بـ  ٣٠٠دج)............ ،بدون تغيير حتى(
صل لصالح
يترتب عﲆ منح رخص سياقة السيارات اﳌشار إليها أعﻼه ،دفع رسم مبلغه  ١.٠٠٠دج يح ّ
اﳋزينة ،ويدفع هذا الرسم بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب.
إنّ تسليم شهادة سياقة ) ..............بدون تغيير حتى( دفع رسم مبلغه  6٠٠دج ،يقع عﲆ عاتق الطالب،
والذي يمكن أن يتم دفعه عن طريق تلصيق طابع منفصل.
يترتب عﲆ تسليم نسخ ﳑاثلة من رخصة وشهادة السياقة اﳌشار إليهما أعﻼه ،ﲢصيل الرسم اﳌنصوص
عليه لكل وثيقة لفائدة اﳋزينة ،ويتم تسديد مبلغه من طرف طالبها لدى قباضة الضرائب".
القسم الرابع
الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال
اﳌادة  : ٣7تعدل أحكام اﳌادة  8من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 8تستثنى من مجال تطبيق الرسوم عﲆ القيمة اﳌضافة :
)........................... (١بدون تغيير(. ...........................................
 (2العمليات اﳌنجزة من طرف اﻷشخاص اﳋاضعﲔ لنظام الضريبة اﳉزافية الوحيدة.
)................................. (٣بدون تغيير(."............................
اﳌادة  : ٣٨تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٩من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ٩تعفى من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة :
 (١إﱃ ) .................................. (١٠بدون تغيير( ،........................................
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 (١١السلع اﳌقتناة محليا أو اﳌرسلة ،عﲆ سبيل الهبات ،للهﻼل اﻷحمر اﳉزائري وللجمعيات أو اﻷعمال
ذات الطابع اﻹنساني ،عندما تكون موجهة للتوزيع مجانا ) ................بدون تغيير حتى( عن طريق التنظيم،
)......................... (١2بدون تغيير(،..............................
 (١٣مع مراعاة مبدأ اﳌعاملة باﳌثل :
– عمليات اقتناء اﻷراضي اﳌوجهة للدول اﻷجنبية لبناء مقرات ﳌمثلياتها الدبلوماسية أو القنصلية،
– عمليات اﻷشغال العقارية وأداء اﳋدمات اﳌتعلقة باﻻتصاﻻت السلكية والﻼسلكية واﳌياه والغاز
والكهرباء وتأجير اﶈﻼت اﳌؤثثة أو غير اﳌؤثثة ،اﳌنجزة ﳊساب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية
اﳌعتمدة باﳉزائر أو لصالح أعوانها الدبلوماسيﲔ أو القنصليﲔ ،وكذا مصاريف اﻻستقبال واﳊفﻼت التي
تنظمها هذه البعثات ﲟناسبة اﻻحتفال بأعيادها الوطنية.
– اﳌنتجات اﳌقتناة محلًيا من طرف البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو أعوانها الديبلوماسيﲔ أو
القنصليﲔ.
ﲢدد كيفيات منح هذا اﻹعفاء وكذا ﲢديد اﳊد اﻷدنى لسعر الوحدة للمنتجات اﳌذكورة ،ﲟوجب قرار
مشترك بﲔ الوزيرين اﳌكلفﲔ ،عﲆ التواﱄ ،باﳌالية والشؤون اﳋارجية.
 (١٤إﱃ ).......................................... (27بدون تغيير( ...................................
 (28عملي ـ ـات بيـ ـع الشعي ـ ـر والـ ـذرة اﳌدرجـ ـة ،عـ ـﲆ التـ ـواﱄ ،ﰲ الوضعيـ ـات التعريفي ـة  ١٠-٠٣و ،١٠-٠5وك ـ ـذا
اﳌـ ـ ـواد واﳌنتجـ ـات اﳌدرج ـ ـة ﰲ الوضعيـ ـات التعريفيـ ـة  2٣–٠2و 2٣–٠٣و ،2٣–٠٩اﳌوجهـ ـة ﻷغذيـ ـة اﳌواشـ ـي
والدواجن.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم".
اﳌادة  : ٣٩تعدل أحكام اﳌادة  ١٣من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١٣تعفى من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة :
أوﻻ – )....................................بدون تغيير( .....................................................
ثانيا – )......................................بدون تغيير( .................................................
ثالثا – غير أنه يستثنى من هذا اﻹعفاء ) .......بدون تغيير حتى( منذ أقل من عشرين ) (2٠سنة.
كما تستثنى من اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،عمليات البيع اﳌتعلقة باﻷحجار الكريمة اﳋامة
ﲇ واﳌجوهرات واﳌصوغات وغيرها من اﳌصنوعات
أو اﳌقدودة واﳉواهر الصافية واﳌعادن الثمينة واﳊ ّ
ﲇ التقليدية من الفضة ،ما لم ينص القانون عﲆ خﻼف ذلك".
من اﳌعادن الثمينة ،ماعدا اﳊ ّ
اﳌادة  : 40تعدل أحكام اﳌادة  2٣من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 2٣يحدد اﳌعدل اﳌخفض للرسم عﲆ القيمة اﳌضافة بـ .% ٩
ويطبق هذا اﳌعدل عﲆ اﳌنتوجات واﳌواد واﻷشغال والعمليات واﳋدمات اﳌبّينة أدنـاه :

 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٣
اﳉريدة الرسم ّ

19

 – (١عمليات البيع اﳌتعلقة باﳌنتوجات أو مشتقاتها اﳌذكورة أدناه :
تعيﲔ اﳌنتجات

رقم التعريفة اﳉمركية

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

01-01

) .....................................بدون تغيير حتى(
49-03

ألبومات أو كتب الصور وألبومات الرسم أو التلوين لﻸطفال.

73-11

أوعية للغاز اﳌضغوط أو اﳌميع من حديد صلب أو حديد أو صلب محتوية
عﲆ أجهزة ﲢكم أو ضبط أو قياس مخصصة لغاز البترول اﳌميع / GPL
وقود وغاز طبيعي وقود.

) ....................................................................الباقي بدون تغيير( ....................................................................
 (2إﱃ ).................................. (٣١بدون تغيير( ..................................
 (٣2النفايات اﳌسترجعة )اﻷﳌنيوم ،اﳊديد ،اﳋشب ،الزجاج ،الكرتون ،البﻼستيك(.
اﳌادة  : 4١تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  25من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 25ي ـ ـؤسس رسـ ـم داخ ـ ـﲇ ع ـ ـﲆ اﻻسته ـ ـﻼك يتك ـ ـون مـ ـن حصـ ـة ثابتـ ـة ومعـ ـدل نسبـ ـي ،يطب ـ ـق عﲆ
اﳌنتوجات اﳌبّينة ﰲ اﳉدول وحسب التعريفات الواردة أدناه :
التعريفة

بيان اﳌنتوجات

 - Iاﳉعة :
– أقل أو يساوى .° 5

 ٤٣68دج /هل

– أكثر من .°5

 556٠دج/هل

 - IIاﳌنتوجات التبغية والكبريت

اﳊصة الثابتة )دج/كغ(

اﳌعدل النسبي )بناء عﲆ قيمة اﳌنتج(

 .١السجائر
أ .التبغ اﻷسود

) .....بدون تغيير( .....

% ١5

ب .التبغ اﻷشقر

) .....بدون تغيير( .....

% ١5

 .2السيجار

) .....بدون تغيير( .....

% ١5

) .......... ٣الباقي بدون تغيير( ..............

) .....بدون تغيير( ..،..

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

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

) .....بدون تغيير( .....

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

) .......... 5الباقي بدون تغيير( ..............

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

) ..............................بدون تغيير حتى( القيمة اﶈددة لدى اﳉمارك.
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تخضع أيضا إﱃ الرسم الداخﲇ عﲆ اﻻستهﻼك ،اﳌنتوجات والسلع اﳌبّينة أدناه :
تعيﲔ اﳌنتوجات

رقم التعريفة اﳉمركية

م الفصل ٣

اﳌعدل
%٣٠

سلمون

) .................بدون تغيير حتى(

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

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

2١.٠5.٠٠.2٠.٠٠

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

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

28.٤٣.٣٠.١٠.٠٠

 - - -أورسيانيد البوتاسيوم

%6٠

28.٤٣.٣٠.٩٠.٠٠

 - - -مركبات الذهب اﻷخرى

%6٠

.6٣.٠٩

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

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

)...................................................................الباقي بدون تغيير(.”...............................................................
اﳌادة  : 42تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2٩من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 2٩يكون الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ) ..........بدون تغيير حتى( الواجب تطبيقه عﲆ هذه العملية.
لكي يصبح هذا الرسم قابﻼ للخصم ،يجب أن يرفق بيان رقم اﻷعمال اﳌشار إليه ﰲ اﳌادة  76وما يليها
من هذا القانون ،ﲟا ﰲ ذلك عﲆ مﱳ وسيط إلكتروني ،بكشف يحتوي بالنسبة لكل مورد عﲆ اﳌعلومات
اﻵتية :
– رقم التعريف اﳉبائي،
– اللقب واﻻسم أو التسمية اﻻجتماعية،
– العنوان،
– رقم التسجيل ﰲ السجل التجاري ،
– تاريخ ومرجع الفاتورة،
– مبلغ اﳌشتريات اﳌنجزة أو اﳋدمات اﳌقدمة،
– مبلغ الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة اﳌخصوم.
يجب أن يتم التصديق عﲆ رقم التعريف اﳉبائي ورقم السجل التجاري وفقا لﻺجراءات اﳌعمول بها".
اﳌادة  : 4٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٣7من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ٣7يجب إعادة دفع الرسم اﳌخصوم :
ﻻ ﰲ حاﻻت القوة القاهرة اﳌثبتة قانونا،
أ( ﰲ حالة اختفاء السلع ،إ ّ
القوة القاهرة هي التي ﲢددها أحكام القانون اﳌدني.
ب( )...............................الباقي بدون تغيير( ."........................
اﳌادة  : 44تعدل أحكام اﳌادة  5٠مكرر من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  5٠مكرر  :يرتبط منح استرداد الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة بالشروط اﻵتية :
– مسك محاسبة بالشكل القانوني،
– استظهار مستخلص من اﳉداول،

 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٣
اﳉريدة الرسم ّ

21

– بيان الدفع اﳌسبق عﲆ اﳊساب ﰲ التصريحات الشهرية اﳌكتتبة من طرف اﳌستفيد،
– يجب تقدﱘ طلبات )...........بدون تغيير حتى( يساوي أو يفوق مليون دينار ) ١.٠٠٠.٠٠٠دج(.
بالنسبة للمكلفﲔ بالضريبة الذين توقفوا عن النشاط واﳌدينﲔ جزئيا الذين يقدمون سنويا طلباتهم
فيما يخص اﻻسترداد ،لم يتم وضع الشرط اﳌتعلق باﳌبلغ".
اﳌادة  : 45تعدل أحكام اﳌادة  ١٠٣من قانون الرسوم عﲆ رقم اﻷعمال ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١٠٣عﲆ اﳌدينﲔ بالضريبة الذين اختاروا نظام اﻷقساط الوقتية ،القيام ﲟا يأتي :
)......................................(١بدون تغيير(....................................................
).......................................(2بدون تغيير(...................................................
 (٣إيداع ﰲ أجل أقصاه  2٠فبراير من كل سنة ،تصريح ) ..............الباقي بدون تغيير( ."....................
القسم اﳋامس
الضرائب غير اﳌباشرة
اﳌادة  : 4٦تتّمم أحكام اﳌادة  ١7من قانون الضرائب غير اﳌباشرة ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  (١ :١7إﱃ )..................................(٣بدون تغيير(.................................
 -٤عﻼوة عﲆ النسخة الورقية ،يمكن أن يتم ﲢميل سندات اﳊركة عﲆ اﳌوقع اﻹلكتروني للمديرية
العامة للضرائب".
اﳌادة  : 47تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  7٣من قانون الضرائب غير اﳌباشرة وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 7٣باﻹضافة إﱃ مصلحة الكحول التابعة لوزارة اﳌالية ،فإن عمليات إنتاج واستيراد وبيع
الكحول اﻹثيﲇ ،من طرف اﻷشخاص الطبيعيﲔ واﳌعنويﲔ ،تتم عن طريق اﳊصول عﲆ اعتماد يسلّم من
طرف الوزارة اﳌكلفة باﳌالية ،بعد اكتتاب دفتر الشروط.
ﲢدد شروط ﳑارسة النشاط وكيفيات اﻻعتماد وبنود دفتر الشروط ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف
باﳌالية".
القسم اﳋامس مكرر
إجراءات جبائية
اﳌادة  : 4٨تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٣مكرر من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  ٣مكرر :يتعّين عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳉدد اكتتاب التصريح النهائي ).........بدون تغيير حتى(

الضريبة اﳉزافية الوحيدة اﳌستحقة تلقائيا.

ويجب اكتتاب هذا التصريح ،ﰲ أجل أقصاه  2٠جانفي من السنة اﳌوالية لسنة بداية النشاط.
يمكن اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳉدد )....................الباقي بدون تغيير( ."...................
اﳌادة  : 4٩تعدل أحكام اﳌادة  ١٩من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١٩تدقق اﳌصلحة اﳌسّيرة ﰲ التصريحات اﳉبائية .يجوز لها أن تطلب كتابًيا من اﳌكلفﲔ

بالضريبة كل اﳌعلومات أو التبريرات أو التوضيحات اﳌتعلقة بالتصريحات اﳌكتتبة.
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يجب أن تشير الطلبات اﳌكتوبة صراحة إﱃ النقاط التي ترى اﳌصلحة اﳌسّيرة أنه من الضروري
اﳊصول عﲆ توضيحات أو تبريرات بشأنها .ولهذا الغرض ،قد تطالب بدراسة اﳌستندات اﶈاسبية
اﳌتعلقة باﳌؤشرات والعمليات والبيانات اﳋاضعة للرقابة.
ﲢدد طلبات اﳌعلومات أو التبريرات اﻷجل الذي يرد خﻼله اﳌكلفون بالضريبة بثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،ابتداء
من تاريخ استﻼم الطلب.
عندما ﻻ يستجيب اﳌكلف بالضريبة للطلب ﰲ غضون اﳌهلة الزمنية اﶈددة أو يقدم مبررات أو
ن اﳌصلحة اﳌسّيرة مخولة لبدء اﻹجراء
معلومات تعد غير مقبولة ﰲ غضون اﳌهلة الزمنية اﶈددة ،فإ ّ
الوجاهي لتصحيح التصريحات اﳉبائية للمكلف بالضريبة.
تقوم اﳌصلحة اﳌسّيرة بتصحيح التصريحات اﳉبائية ،حيث يجب عليها مسبقا ،ﲢت طائلة بطﻼن
إجراء فرض الضريبة ،أن ترسل إﱃ اﳌكلف بالضريبة إشعاًرا بالتصحيح اﳌقترح ،موضحة له صراحة ،كل
نقطة تقوﱘ كما يأتي :
– أصل وحقائق وأسباب التقوﱘ،
– مواد قانون الضرائب ذات الصلة،
– اﻷسس الضريبية وحساب الضرائب الناﲡة عنها،
– الدافع القانوني وطبيعة العقوبات اﳌطبقة،
– إمكانية اﻻستعانة ﲟستشار من اختيار اﳌكلف بالضريبة.
ما اﳌتاحة له ﻹرسال موافقته أو مﻼحظاته ،ابتداًء من تاريخ استﻼم
يتـ ـم احتساب مهلة الثﻼثﲔ ) (٣٠يو ً
هذا التصحيح اﳌقترح.
يتـ ـم إرسـ ـال اﻹخطـ ـار بالتقـ ـوﱘ برسالـ ـة موصـ ـى عليهـ ـا ،أو تسليمـ ـه إﱃ اﳌكلـ ـف بالضريب ـة مقابـ ـل وصـ ـل
باﻻستﻼم.
قَبل اﳌكلف بالضريبة إزاء
ن عدم الرد خﻼل اﳌهلة الزمنية اﶈددة يعتبر ﲟثابة اﳌوافقة الضمنية من ِ
إ ّ
اقتراح التقوﱘ .ﰲ هذه اﳊالةُ ،تِعﱡد اﳌصلحة اﳌسّيرة إخطاًرا نهائًيا ،مع مراعاة حق اعتراض اﳌعني بعد
إصدار جدول التسوية اﶈدد لﻸسس الضريبية واﳊقوق والعقوبات اﳌتعلقة بها ،الذي يتم إرساله عن طريق
رسالة موصى عليها أو تسليمه إﱃ اﳌكلف بالضريبة مقابل وصل باﻻستﻼم.
عندما تكون عناصر الرد أو التبريرات التي قدمها اﳌكلف بالضريبة قائمة عﲆ أسس جيدة ،وتؤدي إﱃ
التخﲇ عن التقوﱘ اﳌتوّخى ،يجب عﲆ اﳌصلحة اﳌسّيرة إرسال إشعار بالتخﲇ عن التقوﱘ إﱃ هذا اﻷخير.
باﳌقابل ،إذا ﰎ رفض عناصر الرد التي قدمها اﳌكلف بالضريبة كلًيا أو جزئًيا ،تشرع اﳌصلحة اﳌسّيرة ﰲ
إعداد اﻹخطار النهائي اﳋاص بالتقوﱘ اﳌقرر ،مع ذكر النقاط أو اﳌبررات غير اﳌقبولة.
عندما يقدم اﳌكلف بالضريبة رده قبل انقضاء اﻷجل اﶈدد ﻻقتراح التسوية ،ﻻ ترسل اﳌصلحة
ﱠ
ما .وكذلك ،إذا
اﳌسّيرة اﻹخطار النهائي وﻻ تسجل الضريبة ﰲ اﳉدول إﻻ بعد انقضاء أجل خمسة عشر ) (١5يو ً
قدم اﳌكلف بالضريبة عناصر جديدة باﻹضافة إﱃ رده وقبل انتهاء اﻷجل اﳌذكور ،يجب عﲆ اﳌصلحة
دراستها.
عندما يﻼحظ اﳌكلف بالضريبة وجود عيوب شكلية من شأنها أن تؤدي إﱃ بطﻼن إجراء فرض
ن اﻷمر متروك للمصلحة اﳌسّيرة بإبﻼغ هذا اﻷخير بإلغاء إجراء التقوﱘ ومباشرة إجراء إخضاع
الضريبة ،فإ ّ
ضريبي جديد مع احترام القواعد ذات الصلة.
عند وصول عناصر أو معلومات جديدة إﱃ اﳌصلحة اﳌسّيرة ،بعد بدء إجراء تصحيح التصريحات وقبل
انتهاء أجل الرد اﳌمنوح للمكلف بالضريبة ،تشرع اﳌصلحة اﳌسّيرة ﰲ تصحيح جديد ،بعد إلغاء اقتراح
التقوﱘ اﻷول .يتضمن اقتراح التقوﱘ اﳉديد لهذه التصريحات ،باﻹضافة إﱃ اﻷسس اﻷولية ،تلك الناﲡة عن
استغﻼل العناصر اﳉديدة التي ﲢوزها اﳌصلحة اﳌسّيرة.
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ضا عﲆ اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳌستفيدين من اﻻمتيازات اﳉبائية اﳌمنوحة ﰲ إطار
تطبق هذه اﻷحكام أي ً
اﻷنظمة التفضيلية أو ﲟوجب نظام القانون العام ،بغض النظر عن اﻹعفاء اﳌمنوح ،وهذا وفقا للمادة  ١٩٠مكرر
من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة".
اﳌادة  : 50تعدل أحكام اﳌادة  2٠من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  (١ : 2٠يمكن ﻷعوان اﻹدارة اﳉبائية ) .................بدون تغيير( .........................
 (2ﻻ يمكن إجراء التحقيق ) .............................بدون تغيير( .........................................
 (٣ﲤارس اﻹدارة حق ) ......................................بدون تغيير( .........................................
 (٤ﻻ يمكن الشروع ) ........................................بدون تغيير( ..........................................
 (5ﻻ يمكن ﲢت طائلة بطﻼن اﻹجراء )......بدون تغيير حتى( ﰲ اﶈضر ﰲ حالة رفض هذا اﻷخير
التوقيع.
وﲤدد مهلة التحقيق ﰲ عﲔ اﳌكان :
– ﰲ حالة حدوث قوة قاهرة ﰎ إثباتها طبقا ﻷحكام القانون اﳌدني ،ﲤنع أعوان اﻹدارة اﳉبائية من القيام
بالرقابة ﰲ عﲔ اﳌكان ،ﰲ حدود اﻷجل الذي لم ُيتمّكن فيه القيام بهذه الرقابة.
– باﻷجل اﳌمنوح للمكلف بالضريبة اﶈقق معه ،ﲟوجب أحكام اﳌادة  2٠مكرر 2من قانون اﻹجراءات
اﳉبائية للرد عﲆ طلبات التوضيح أو التبرير عند وجود شبهة ﲢويل غير مباشر لﻸرباح حسب مفهوم
اﳌادة  ١٤١مكرر من قانون الضرائب اﳌباشرة والرسوم اﳌماثلة .يمدد هذا اﻷجل بسنة ) ،(١عندما توجه
اﻹدارة اﳉبائية طلب معلومات لﻺدارات اﳉبائية اﻷخرى ﰲ إطار التعاون اﻹداري وتبادل اﳌعلومات.
ﻻ ُيحتج ﲟهلة التحقيق ﰲ عﲔ اﳌكان ).......بدون تغيير حتى( ﰲ اﳌادة  ١٩أعﻼه.
 (6ينبغي أن يشير اﻹشعار بإعادة التقوﱘ ،ﲢت طائلة بطﻼن اﻹجراء ) ........................بدون تغيير حتى(
تفسيرات تكميلية.
يجب أن يبّلغ ) .....................بدون تغيير حتى( رئيس اﳌصلحة اﳉهوية لﻸبحاث واﳌراجعات.
ُيسّلم اﻻستدعاء الكتابي الذي ينبغي أن يوضح تاريخ وساعة اﻻجتماع اﳌتعلق بالتحكيم للمكلف
بالضريبة اﶈقق معه يدا بيد ،أو عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار باﻻستﻼم .لذا ينبغي أن يتمتع هذا
اﻷخير بفترة ﲢضير قدرها عشرة ) (١٠أيام ،عﲆ اﻷقل ،ابتداء من تاريخ استﻼم هذا اﻻستدعاء.
ينبغي كذلك إعﻼم اﳌكلف بالضريبة اﶈقق معه ﰲ إطار هذا اﻻستدعاء ،بأّنه بإمكانه اﻻستعانة
ﲟستشار من اختياره.
عﲆ إثر اختتام اﻻجتماع اﳌتعلق بالتحكيم ،يعلم اﳌكلف بالضريبة بنتائج اﻻجتماع ،يحرر محضر،
يستدعى إليه اﳌكلف بالضريبة اﶈقق معه للتوقيع ،وﰲ حالة رفضه ُيؤشر عﲆ ذلك ﰲ هذا اﶈضر.
وُتسّلم نسخة من اﶈضر للمكلف بالضريبة اﳌعني.
ينبغي أن يبّين اﶈضر اﶈرر ،بصفة واضحة وبدون غموض ،القرار الناﰋ عن التحكيم من قبل،
حسب اﳊالة ،مدير كبريات اﳌؤسسات أو مدير الضرائب الوﻻئي أو رئيس اﳌصلحة اﳉهوية لﻸبحاث
واﳌراجعات أو رئيس مركز الضرائب.
عند رفض العون اﶈقق ) .........بدون تغيير حتى( للتوقيع عﲆ اﶈضر".
اﳌادة  : 5١تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2٠مكرر من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  2٠مكرر ) ........................... (١ :بدون تغيير( .......................................
) ......................................................... (2بدون تغيير( .......................................
) ......................................................... (٣بدون تغيير( ......................................
 (٤ﻻ يمكن ﲢت طائلة بطﻼن اﻹجراء) ............. ،بدون تغيير حتى( ﰲ حالة رفض هذا اﻷخير التوقيع.
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وﲤدد مدة التحقيق ﰲ عﲔ اﳌكان :
– ﰲ حالة حدوث قوة قاهرة ﰎ إثباتها ،طبقا ﻷحكام القانون اﳌدني ،ﲤنع أعوان اﻹدارة اﳉبائية من
القيام بالرقابة ﰲ عﲔ اﳌكان ،ﰲ حدود اﻷجل الذي لم ُيتمّكن فيه القيام بهذه الرقابة.
– باﻷجل اﳌمنوح للمكلف بالضريبة اﶈقق معه ،ﲟوجب أحكام اﳌادة  2٠مكرر 2من قانون اﻹجراءات
اﳉبائية للرد عﲆ طلبات التوضيح أو التبرير عند وجود شبهة ﲢويل غير مباشر لﻸرباح حسب مفهوم
اﳌادة  ١٤١مك ـ ـرر مـ ـن قانـ ـون الضرائـ ـب اﳌباشـ ـرة والرسـ ـوم اﳌماثلـ ـة .يمـ ـدد هـ ـذا اﻷج ـل بسنة ) (١عندم ـا توجـ ـه
اﻹدارة اﳉبائية طلب معلومات لﻺدارات اﳉبائية اﻷخرى ،ﰲ إطار التعاون اﻹداري وتبادل اﳌعلومات.
) ................................................... (5بدون تغيير( .......................................
) ................................................... (6بدون تغيير( .".......................................
اﳌادة  : 52تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2١من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة ) ................................... (١ : 2١بدون تغيير( .......................................
) ..................................................... (2بدون تغيير( ........................................
) .................................................... (٣بدون تغيير( .........................................
 (٤ﻻ يمكن ،ﲢت طائلة بطﻼن فرض الضريبة ،أن يمتد التحقيق اﳌعمق ﰲ الوضعية اﳉبائية الشاملة
لفترة تفوق سنة ) ،(١اعتبارا من تاريخ استﻼم أو تسليم اﻹشعار بالتحقيق اﳌنصوص عليه ﰲ الفقرة ٣
أعﻼه ،إﱃ غاية تاريخ اﻹشعار بإعادة التقوﱘ.
ﲤدد هذه اﳌهلة :
– ﰲ حالة حدوث قوة قاهرة ﰎ إثباتها طبقا ﻷحكام القانون اﳌدني ،يمنع أعوان اﻹدارة اﳉبائية من
القيام بالرقابة ﰲ عﲔ اﳌكان ،ﰲ حدود اﻷجل الذي لم ُيتمّكن فيه القيام بهذه الرقابة.
– باﻷج ـ ـل اﳌمنـ ـوح للمكلـ ـف بالضريب ـة ،عن ـد اﻻقتضـ ـاء ،بطل ـ ـب منـ ـه ،لل ـ ـرد عـ ـﲆ طلب ـات تبريـ ـر أو توضيـ ـح
اﻷرصدة واﳌداخيل ﰲ اﳋارج.
– بسنة ) ،(١عندما توجه اﻹدارة اﳉبائية ﰲ إطار التعاون اﻹداري وتبادل اﳌعلومات ،طلب معلومات من
اﻹدارات اﳉبائية اﻷخرى.
– باﻷجل اﳌقرر ﰲ اﳌادة  ١٩من هذا القانون وباﻵجال الضرورية لﻺدارة بغية اﳊصول عﲆ كشوفات
اﳊساب عندما ﻻ يستطيع اﳌكلف بالضريبة تقديمها ﰲ أجل ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،ابتداء من تاريخ طلب اﻹدارة
أو اﳊصول عﲆ اﳌعلومات اﳌطلوبة من السلطات اﻷجنبية ،عندما يتوفر اﳌكلف بالضريبة عﲆ مداخيل ﰲ
اﳋارج أو متحصل عليها من اﳋارج ،وبسنتﲔ ) (2ﰲ حالة اكتشاف نشاط خفي.
 (5عندما يكون العون اﶈقق ) ............بدون تغيير حتى( تفسيرات تكميلية.
يجب أن يبلغ اﳌكلف بالضريبة اﶈقق معه ) ...............بدون تغيير حتى( أو رئيس اﳌصلحة اﳉهوية
لﻸبحاث واﳌراجعات.
ُيسّلم اﻻستدعاء الكتابي ،الذي ينبغي أن يوضح تاريخ وساعة اﻻجتماع اﳌتعلق بالتحكيم ،للمكلف

بالضريبة اﶈقق معه يدا بيد ،أو عن طريق رسالة موصى عليها مقابل وصل باﻻستﻼم أو إلكترونيا ،لدعوته
ﳊضور هذا اﻻجتماع .لذا ينبغي أن يتمتع هذا اﻷخير بفترة ﲢضير قدرها عشرة ) (١٠أيام ،عﲆ اﻷقل ،ابتداء
من تاريخ استﻼم هذا اﻻستدعاء.
كما ينبغي إعﻼم اﳌكلف بالضريبة اﶈقق معه كذلك ﰲ إطار هذا اﻻستدعاء ،أّنه بإمكانه اﻻستعانة
ﲟستشار من اختياره.
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عﲆ إثر اختتام اﻻجتماع اﳌتعلق بالتحكيم ،يعلم اﳌكلف بالضريبة بنتائج اﻻجتماع ،يحرر محضر،
يستدعى إليه اﳌكلف بالضريبة اﶈقق معه للتوقيع ،وﰲ حالة رفضه ُيؤشر عﲆ ذلك ﰲ هذا اﶈضرُ .تسّلم
نسخة من اﶈضر للمكلف بالضريبة اﳌعني.
ينبغي أن ُيبّيـن اﶈضر اﶈرر ،بصفة واضحة وبدون غموض ،القرار الناﰋ عن التحكيم من قبل،
حسب اﳊالة ،مدير الضرائب الوﻻئي أو رئيس اﳌصلحة اﳉهوية لﻸبحاث واﳌراجعات.
وﰲ حالة ما إذا رفض ) ..................بدون تغيير حتى( ليرسل مﻼحظاته.
).......................................... (6بدون تغيير(."...............................................
اﳌادة  : 5٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٣٣مكرر  ١من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  ٣٣مكرر  : ١يقع البحث وﲢديد هوية اﻷشخاص اﳌعنيﲔ بالضريبة عﲆ الثروة وﳑتلكاتهم
اﳋاضعة وعناصر سيرورة حياتهم ،ضمن مجال اختصاص اﳌصالح اﳌؤهلة ﰲ مجال الرقابة والبحث عن
اﳌعلومة اﳉبائية".
اﳌادة  : 54ﲢدث مادة  ٣8مكرر ب ضمن الفصل الثاني ،القسم الرابع ،القسم الفرعي اﻷول من قانون
اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  ٣8مكرر ب  :يعتبر التنازل عن اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو اﻷوراق اﳌماثلة مثبتًا بشكل
كا ٍ
ف من أجل اﳌطالبة ومتابعة اﳌالك اﳉديد بدفع اﳊقوق والرسوم وغرامات التسجيل ﲟوجب العقد الذي
يثبت إنجاز عملية التنازل".
اﳌادة  : 55تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٣8مكرر  2من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي:
"اﳌادة  ٣8مكرر  (١ – : 2إذا كان الثمن أو التقدير الذي اعتمد كأساس لتحصيل الرسم النسبي أو
التصاعدي ،يقل عن القيمة التجارية لﻸموال اﳌنقولة أو اﳌبينة ،تستطيع اﻹدارة اﳉبائية أن تقدر أو تعيد
تقدير هذه اﻷموال بالنسبة ﳉميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان :
أ( اﳌلكية أو حق اﻻنتفاع أو التمتع باﻷموال العقارية واﶈﻼت التجارية ﲟا فيها السلع اﳉديدة التابعة
لها ،أو اﻷسهم أو اﳊصص اﻻجتماعية أو الزبائن أو السفن أو البواخر،
ب( ) ......................... -بدون تغيير( ...........................................
ﻻ من قبل أعوان اﻹدارة
 - (2ﲢت طائلة بطﻼن هذا اﻹجراء ،ﻻ يمكن إجراء مراقبة عﲆ التقييمات إ ّ
اﳉبائية برتبة مفتش ،عﲆ اﻷقل.
ﻻ بعد اﻹعﻼم اﳌسبق للمكلف بالضريبة موضوع هذه اﳌراقبة عن طريق
ﻻ يمكن إجراء هذه اﳌراقبة إ ّ
اﻹرسال أو التسليم مقابل إقرار اﻻستﻼم بإشعار مراقبة التقييم حيث ﲤنح ﳌدة عﲆ اﻷقل ،عشرة ) (١٠أيام،
يتم حسابها ابتداء من تاريخ استﻼم هذا اﻹشعار ،ويجب أن يذكر ﰲ إشعار التقييم ما يأتي :
– ألقاب وأسماء ورتب اﻷعوان اﳌقـ ـ ـّي ـ ـ ـمﲔ،
– العقد أو التصريح موضوع اﳌراقبة،
– التاريخ والوقت الذي ﲤت فيه دعوة اﳌكلف بالضريبة للحضور إﱃ اﳌصلحة مع تقدﱘ نسخة من العقد
أو التصريح موضوع اﳌراقبة،
– أن يكون للمكلف بالضريبة خيار اﻻستعانة ﲟستشار من اختياره أثناء اﳌراقبة.
عندما ﻻ يحضر اﳌكلف بالضريبة موضوع هذه اﳌراقبة إﱃ اﳌصلحة ﰲ التاريخ والوقت اﳌبّينﲔ ﰲ
إشعار التقييم ،يتم إرسال استدعاء إليه يدعوه للحضور إﱃ اﳌصلحة خﻼل مدة ﻻ تتجاوز عشرة ) (١٠أيام من
تاريخ اﻻستﻼم .ﰲ نهاية هذه اﳌهلة وعندما ﻻ توجد استجابة لهذا اﻻستدعاء ،يتم تطبيق أحكام اﳌادة  ١-٤٤من
هذا القانون وذلك باستثناء حاﻻت القوة القاهرة اﳌثبتة قانونا.
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وﰲ حالة تغيير أعوان التقييم ،يجب تبليغ اﳌكلف بالضريبة موضوع اﳌراقبة كتابيا.
 - (٣إذا لزم اﻷمر فيما يتعلق باﻷمﻼك العقارية أو اﶈﻼت التجارية ،يستطيع العون اﳌكلف بالتقييم
زيارة اﳌكان قبل إعداد تبليغ التقييم .عند طلب زيارة اﳌكان من قبل اﳌكلف بالضريبة من خﻼل رده يجب
القيام بهذه الزيارة.
يجب أن تكون زيارة اﳌكان موضوع محضر معاينة ويجب دعوة اﳌكلف بالضريبة للتوقيع عليه مع
اﻹشارة ﰲ حالة رفضه للتوقيع.
 - (٤ﲢت طائلة بطﻼن إجراء الرقابة ،يجب إرسال تبليغ التقييم إﱃ اﳌكلف بالضريبة عن طريق بريد
موصى عليه ،أو تسليمه باليد مقابل وصل باﻻستﻼم.
يجب أن يكون تبليغ التقييم مدعما ومفصﻼ ﲟا فيه الكفاية للسماح للمكلف اﳋاضع للرقابة بصياغة
مﻼحظاته ،أو رﲟا قبوله.
يجب عﲆ العون اﳌقّيـ ـم ﲢديد القيمة التجارية التي أعيد تقييمها وطريقة ﲢديدها .
يجـ ـب إبـ ـﻼغ اﳌكلـ ـف اﳋاضـ ـع للرقابـ ـة ،ضمـ ـن تبليـ ـغ التقييـ ـم ،ب ـأن لدي ـه خي ـار اﻻستعان ـة ﲟستش ـار م ـن
اختياره.
ما من تاريخ استﻼم تبليغ التقييم ﻹرسال رده .قبل انتهاء
يمنح اﳌكلف اﳋاضع للرقابة ثﻼثﲔ ) (٣٠يو ً
هذه اﳌدة ،يمكن للمكلف اﳋاضع للرقابة تقدﱘ معلومات إضافية.
إن عدم اﻹجابة خﻼل هذه الفترة ،باستثناء حالة القوة القاهرة اﳌثبتة ،يعادل القبول الضمني الذي يجب
أن يؤدي إﱃ إعادة اﻷسس اﳌوضوعة ﰲ البداية ضمن تبليغ التقييم النهائي وإغﻼق اﳌلف دون تقدﱘ هذا
اﻷخير مسبًقا إﱃ ﳉنة التوفيق.
ما هـ ـذه ،يجـ ـب عـ ـﲆ العـ ـون اﳌقيـ ـم تقدﱘ جميـ ـع الشروح ـات الشفوي ـة اﳌفيـ ـدة
خـ ـﻼل فترة الثﻼث ـﲔ ) (٣٠يـو ً
للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ ،إذا طلب هذا اﻷخير ذلك.
ﰲ حالة القبول الصريح ،يتم إعادة نقل اﻷسس اﳌعدلة الواردة ﰲ تبليغ التقييم اﻷوﱄ ضمن تبليغ
التقييم النهائ ـ ـي ،وﻻ يمكـ ـن الطع ـن فيها ﻻحًقا من قبل اﳌكلف اﳋاضع للرقابة من خﻼل طرق اﳌنازعات.
ﻻ ﰲ حالة اﻷفعال التدليسية اﳌنصوص عليها
كما ﻻ يمكن مراجعة هذه اﻷسس من قبل إدارة الضرائب إ ّ
ﰲ اﳌادة  ١١٩من قانون التسجيل.
عندما يقدم اﳌكلف اﳋاضع للرقابة مﻼحظات فيما يتعلق باقتراح التقييم ،يتم إعداد تبليغ تقييم نهائي
بعد اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار ،من أجل إبﻼغه ،بالنتائج النهائية لهذه اﳌراقبة.
ن لديه إمكانية أن يطلب رأي ﳉنة التوفيق الوﻻئية اﳌنصوص
يجب إبﻼغه ،ضمن التبليغ النهائي ،أ ّ
ما من تاريخ اﻻستﻼم ،باليد أو بالبريد اﳌضمون
عليه ﰲ اﳌادة  ٣8مكرر  2أ أدناه ،ﰲ غضون ثﻼثﲔ ) (٣٠يو ً
مقابل إشعار باستﻼم هذا اﻷخير ،وذلك ﰲ نطاق اختصاصها الذي توجد فيه اﳌمتلكات أو اﳌسجلة فيه ،إذا
تعلق اﻷمر بالقوارب .يؤدي عدم الرد خﻼل هذه الفترة إﱃ إعداد جدول التسوية.
يحتفظ اﳌكلف بالضريبة باﳊق ﰲ الطعن ﰲ هذه التسوية أمام اﳉهات القضائية اﳌختصة.
ن العقد أو التصريح محل اﳌراقبة ﻻ يمكن أن يخضع ﳌراقبة
 (5عند انتهاء عملية مراقبة التقييم ،فإ ّ
ﻻ ﰲ حالة ثبوت وجود إخفاء".
ﳑاثلة إ ّ
اﳌادة  : 5٦تعدل أحكام اﳌواد  ٣8مكرر  2أ ،و ٣8مكرر  2ب ،و ٣8مكرر  2د ،و ٣8مكرر  2و ،و ٣8مكرر  2ي،
من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌاّدة  ٣8مكرر  2أ  :ﰲ حالة وقوع خﻼف حول اقتراح إعادة التقييم ،اﳌنصوص عليه ﲟوجب الفقرة  ٤من
اﳌادة  ٣8مكرر  2من هذا القانون ،تقوم اﻹدارة ،إن طلب اﳌكلف ذلك ،بعرض النزاع عﲆ رأي ﳉنة التوفيق.
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يوجه الطلب من طرف اﳌكلف بالضريبة أو وكيله إﱃ رئيس ﳉنة التوفيق ،خﻼل أجل ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما
ابتداء من تاريخ اﻻستﻼم أو التسّلم باليد ﻹشعار التقدير النهائي.ﻻ يخضع الطلب ﻷي شرط شكﲇ.
تنعقد هذه اللجنة من أجل ﲢديد القيمة التي تعتمد كأساس إذا كان الثمن أو التقدير الذي سمح بتصفية
حق نسبي أو تصاعدي يقل عن القيمة التجارية لﻸمﻼك اﳌنتقلة أو اﳌبّينة ،اﳌذكورة ﰲ اﳌقطع اﻷول للمادة
 ٣8مكرر  2من هذا القانون.
تكون ﳉنة التوفيق الوﻻئية اﳌختصة هي التي تتواجد ﰲ نطاقها اﻷمﻼك أو اﳌسجلة بها ،إذا كان اﻷمر
يتعلق بشحن عﲆ مﱳ السفن.
ن اللجنة اﳌختصة هي ﳉنة الوﻻية
وإذا كانت اﻷمﻼك التي تشكل استغﻼﻻ واحدا توجد ﰲ عدة وﻻيات ،فإ ّ
التي يوجد عﲆ ترابها مقر اﻻستغﻼل ،وﰲ حالة عدم وجود اﳌقر ،الوﻻية التي يوجد بها أكبر قسم من اﻷمﻼك.
سس لدى مديريات الضرائب عﲆ مستوى الوﻻيات ،ﳉنة توفيق تتشكل من :
تؤ ّ
 -١اﳌدير الوﻻئي للضرائب ،رئيسا،
 -2اﳌدير الفرعي للعمليات اﳉبائية،
 -٣اﳌدير الفرعي للرقابة اﳉبائية،
 -٤مفتش التسجيل،
 -5رئيس مصلحة اﳋبرات التقييمات العقارية لﻸمﻼك الوطنية،
 -6عون عقاري يعّينه اﻻﲢاد العام للتجار واﳊرفيﲔ اﳉزائريﲔ،
 -7موثق يعّينه رئيس الغرفة اﳉهوية للموثقﲔ اﳌعنية،
 -8مهندس خبير عقاري يعّين من طرف هيئة اﳌهندسﲔ اﳋبراء العقاريﲔ.
يتعّين عﲆ ﳉنة التوفيق أن تبت ﰲ الطلب اﳌعروض عليها خﻼل أجل أربعة ) (٤أشهر ،ابتداء من تاريخ
استﻼم كاتب اللجنة لهذا الطلب.
ﰲ حالة ﲡاوز هذا اﻷجل ،يمكن اﳌكلف بالضريبة ،بعد إعﻼم مدير الضرائب بالوﻻية ،أن يلجأ إﱃ
اﶈكمة اﻹدارية خﻼل أجل أربعة ) (٤أشهر من تاريخ إدراج اﳉدول ﰲ التحصيل.
يجب أن يكون الرأي الصادر عن اللجنة مبررا .ويتعّين عﲆ رئيس اللجنة إعﻼم اﳌكلف بالضريبة
باﻷساس الضريبي الذي توصلت إليه اللجنة إثر انتهاء اﻻجتماع”.
"اﳌاّدة  ٣8مكرر  2ب  :يتوﱃ اﳌدير الفرعي للمنازعات أو ﳑثله برتبة رئيس مكتب ،مهام الكاتب
واﳌقرر ،ويحضر اﳉلسات بصوت استشاري.
يعّين اﻷعضاء غير اﳌوظفﲔ للجنة ﳌدة عامﲔ ) ،(2وتكون عهدتهم قابلة للتجديد ،كما يخضعون
ﻻلتزامات السّر اﳌهني اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  65من هذا القانون.
ﰲ حالة وفاة أو استقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة ،يتم القيام بتعيينات جديدة.
ويستدعـ ـى اﳋاضعـ ـون للضريب ـة اﳌعنيـون عشري ـن يوم ـا ع ـﲆ اﻷق ـل ،قبل تاريخ اﻻجتماع .ويطلب منهم
اﻹدﻻء بأقوالهم أو إرسال مﻼحظاتهم مكتوبة ،ويمكنهم أن يستعينوا ﲟستشار يختارونه أو يعّينوا وكيﻼ
مؤهﻼ قانونا.
ﲡتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداوﻻتها صحيحة ،شريطة أن يحضر خمسة ) (5أعضاء ،عﲆ
اﻷقل ،ﲟن فيهم الرئيس.
يجب أن تتم اﳌوافقة عﲆ رأي اللجنة بأغلبية اﻷعضاء اﳊاضرين ،وﰲ حالة تساوي عدد اﻷصوات ،يكون
صوت الرئيس مرجحا".
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"اﳌاّدة  ٣8مكرر  2د  -١ :يبّلغ كل من القرار اﳌتضمن رأي اللجنة واﳉدول الضريبي إﱃ اﳌكلف
بالضريبة من طرف مدير الضرائب بالوﻻية خﻼل أجل ثﻼثة ) (٣أشهر ،ابتداء من تاريخ إبداء الرأي الصادر عن
ﳉنة التوفيق.
يعتبر رأي ﳉنة التوفيق نافذا ً.
 -2يمكن للمكلف بالضريبة رفع دعوى أمام اﶈكمة اﻹدارية ضد قرار اﳌدير الوﻻئي للضرائب ،خﻼل
أجل أربعة ) (٤أشهر ،ابتداء من تاريخ إدراج اﳉدول الضريبي ﰲ التحصيل".
"اﳌادة  ٣8مكرر  2و  :ﰲ حالة النقصان ﰲ الثمن أو ﰲ التقدير ،تضاف إﱃ مبلغ اﳊقوق اﳌتملص منها
النسب اﻵتية :
–  ،%١٠إذا كان مبلغ اﳊقوق اﳌتملص منها يساوي  5٠.٠٠٠دج أو يقل عنه،
–  ،%١5إذا كان مبلغ اﳊقوق اﳌتملص منها أكثر من  5٠.٠٠٠دج ويقل أو يساوي  2٠٠.٠٠٠دج،
–  ،%25إذا كان مبلغ اﳊقوق اﳌتملص منها يفوق  2٠٠.٠٠٠دج".
"اﳌادة  ٣8مكرر  2ي  :تستطيع إدارة الضرائب أن تثبت بشتى وسائل اﻹثبات اﳌﻼئمة مع اﻹجراءات
اﳋاصة ﰲ مادة التسجيل ومع اﻹجراءات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد من  ٣8مكرر  2أ إﱃ  ٣8مكرر  2د أعﻼه،
عند اﻻقتضاء ،وﰲ أجل أربع ) (٤سنوات ،ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح ،نقصان اﻷثمان اﳌعبر عنها
والتقديرات اﳌذكورة ﰲ العقود أو التصريحات اﳋاضعة للرسم النسبي.
فضﻼ عن تكملة ) ...................بدون تغيير حتى( اﳌادة  ٣8مكرر  2ومن هـذا القانون".
اﳌادة ُ : 57تلغى أحكام اﳌادتﲔ  ٣8مكرر  2ج و ٣8مكرر  2هـ من قانون اﻹجراءات اﳉبائية.
اﳌادة  : 5٨ﲢدث مادة  ٣٩مكرر ضمن قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  ٣٩مكرر  :يمدد اﻷجل العام لﻼسترداد اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ٣٩من هذا القانون إﱃ غاية ٣١
ديسمبر من السنة الثانية التي تﲇ السنة التي أرسلت خﻼلها اﻹدارة اﳉبائية أثناء عملية الرقابة ،طلب
معلومات إﱃ سلطة جبائية لدولة أخرى ﰲ إطار اﳌساعدة اﳉبائية الدولية ،وذلك رغم ﲡاوز اﻷجل اﻷوﱄ
لﻼسترداد.
ﻻ يمكن تطبيق هذا التدبير إﻻّ إذا ﰎ إبﻼغ اﳌكلف بالضريبة اﳌعني ،كتابيا مقابل وصل باﻻستﻼم،
بوجود هذا الطلب ﰲ أجل ستﲔ ) (6٠يوما ،اعتبارا من تاريخ إرساله".
اﳌادة  : 5٩تعدل أحكام اﳌادة  7٠من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 7٠تدخل الشكاوى اﳌتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو اﳊقوق أو الغرامات اﳌعدة من قبل مصلحة
الضرائب ،باستثناء حقوق التسجيل والرسم عﲆ اﻹشهار العقاري اﳌفروضة نتيجة مراقبة النقص ﰲ الثمن
ما عﲆ استدراك اﻷخطاء
أو التقدير ،ﰲ اختصاص الطعن النزاعي ،عندما يكون الغرض منها اﳊصول إ ّ
ما اﻻستفادة من حق ناﰋ عن حكم تشريعي أو تنظيمي".
اﳌرتكبة ﰲ وعاء الضريبة أو ﰲ حسابها ،وإ ّ
اﳌادة  : ٦0تعدل أحكام اﳌادة  7٩من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 7٩يتعّين عﲆ اﳌدير الوﻻئي للضرائب التماس الرأي اﳌطابق لﻺدارة اﳌركزية ،بالنسبة لكل
شكوى نزاعية يتجاوز مبلغها مائتي مليون دينار ) 2٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(.
تقدر عتبة ) ........................بدون تغيير حتى( اﳌادة  ٤-77أعﻼه".
اﳌادة  : ٦١تعدل أحكام اﳌادة  82من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  (١ : 82يمكن أن ترفع القرارات الصادرة )......بدون تغيير حتى( اﶈكمة اﻹدارية.
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يجب أن ترفع الدعوى أمام اﶈكمة اﻹدارية ﰲ أجل أربعة ) (٤أشهر ،ابتداء من استﻼم اﻹشعار الذي من
خ ـ ـﻼل ـ ـه ي ـ ـب ـ ـّلـ ـغ ،حسب اﳊالـ ـة ،اﳌديـ ـر الـ ـوﻻئي لـ ـلضرائب ،رئـ ـيس مـ ـركـ ـز الضرائب أو رئـ ـيس اﳌركـ ـز اﳉواري
للضرائب ،اﳌكلف بالضريبة بالقرار اﳌتخذ بشأن شكواه.
كما يمكن  ) ......................بدون تغيير حتى( ﰲ اﳌادة  8١مكرر من هذا القانون.
تختص اﶈكمة اﻹدارية بالنظر ﰲ دعاوى اﳌكلفﲔ بالضريبة الذين ينازعون الضرائب اﳌفروضة،
بالنظر إﱃ القرار الصادر عن مدير الضرائب بالوﻻية اﳌتضمن رأي ﳉنة التوفيق ،خﻼل أجل اﻷربعة )(٤
أشهر اﳌوالية لتاريخ إدراج اﳉدول الضريبي ﰲ التحصيل.
غير أنه بعد انتهاء أجل اﳌعاﳉة اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  2-76من هذا القانون ،يمكن للمشتكي أن
يرفع النزاع إﱃ اﶈكمة اﻹدارية ،ﰲ أي وقت ،طاﳌا أنه لم يستلم اﻹشعار بقرار ،حسب اﳊالة ،اﳌدير الوﻻئي
للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس اﳌركز اﳉواري للضرائب.
 (2ﻻ يوقف ) ...........................بدون تغيير حتى( حكم قضائي نهائي.
غير أنه ) ................................بدون تغيير حتى( ﲢصيل الضريبة.
يجب أن يقدم الطلب) .............بدون تغيير حتى( من قانون اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية.
تبت اﶈكمة ) ......................بدون تغيير حتى( من قانون اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية.
يكون اﻷمر ) ..........................بدون تغيير حتى( يوما من تاريخ تبليغه".
اﳌادة ُ : ٦2تعّدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٩5من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  (١ : ٩5يمنح اﳌدير الوﻻئي للضرائب ) ..........بدون تغيير حتى( لفائدة اﳌكلفﲔ بالضريبة اﳉدد.
غير أّنه ﰲ حالة إدانة صادرة ﲟوجب حكم جزائي نهائي ،تتعلق بوقائع انتحال هوية أو اللجوء إﱃ
استعمال اسم مستعار من أجل ﲢقيق عمليات خاضعة للضريبة باسم الغير ،فإّنه يتم ﲢويل اﳊصص
الضريبية اﳌفروضة باسم اﳌدينﲔ فعليا بهذه اﳊقوق.
) ............. (2بدون تغيير( .....................
) ............. (٣بدون تغيير( .....................
 (٤ملغاة.
 (5ملغاة.
 (6ملغاة".
اﳌادة  : ٦٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٠6من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة ) .................. -١ : ١٠6بدون تغيير حتى( ضده.
يمدد هذا اﻷجل أيضا باﳌدة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٣٩مكرر من هذا القانون عندما ترسل اﻹدارة
اﳉبائية ،ﰲ إطار اﳌساعدة اﳉبائية الدولية ،طلبات اﳌعلومات إﱃ السلطات اﳉبائية الدولية.
 ).............................. -2بدون تغيير( ."......................................................
اﳌادة  : ٦4تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١١٠من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة ) ....................... : ١١٠بدون تغيير حتى( ضده دعوى قضائية.
يمدد هذا اﻷجل أيضا باﳌدة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٣٩مكرر من هذا القانون عندما ترسل اﻹدارة
اﳉبائية ،ﰲ إطار اﳌساعدة اﳉبائية الدولية ،طلبات اﳌعلومات إﱃ السلطات اﳉبائية الدولية".
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اﳌادة  : ٦5ﲢدث مادة  ١2١مكرر ضمن قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  ١2١مكرر :يتوقف التقادم الرباعي ،ﰲ حالة تنفيذ اﻹجراء اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ٣8مكرر 2
من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،ﰲ حالة ضعف ﰲ اﻷسعار والتقييمات ،عن طريق التبليغ بالتقييم".
اﳌادة  : ٦٦ﲢدث مادة  ١٤2مكرر ضمن قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  ١٤2مكرر  :بغض النظر عن أحكام اﳌواد  2-١٠6و ١١١و ١-١١8و ١-١28و ١-١٣٩من هذا القانون،
ن أجل حق اﻻسترداد
عندما تتعلق اﳌراقبة اﳌنجزة ،ﰲ وقت واحد ،بضرائب ورسوم ذات طبيعة مختلفة ،فإ ّ
اﳌمنوح لﻺدارة واﳌقدر بأربع ) (٤سنوات من أجل استدراك ما كان محل سهو أو نقص أو إخفاء ﰲ وعاء
الضرائب واﳊقوق والرسوم موضوع اﳌراقبة واﳌداخيل ،يحتسب وفق القواعد اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
 ١-١٠6من هذا القانون ،وذلك ابتداء من آخر يوم ﰲ السنة التي اختتمت فيها الفترة التي ﰎ فيها فرض الرسوم
عﲆ العمليات".
اﳌادة  : ٦7تلغى أحكام اﳌادة  ١٤٤مكرر من قانون اﻹجراءات اﳉبائية.
اﳌادة  : ٦٨تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  2-١52من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة ) ............................. ( ١ : ١52بدون تغيير( .....................................
ﻻ تصل العروض التي تستقر عندها جلستا ) (2بيع باﳌزاد
 (2إذا حصل ،بالنسبة لنفس اﳌنقوﻻت أ ّ
العلني إﱃ مبلغ السعر اﻻفتتاحي ،يجوز لقابض الضرائب اﳌباشر للمتابعات أن يجري البيع بالتراضي
لصالح أعﲆ عرض يتم تقديمه خﻼل اﳉلسة الثانية ،وذلك بترخيص من اﳌدير اﳌكلف باﳌؤسسات الكبرى
أو اﳌدير اﳉهوي للضرائب أو اﳌدير الوﻻئي للضرائب ،وفقا لقواعد اﻻختصاص اﶈددة ﲟوجب مقرر من
اﳌدير العام للضرائب.
)........................................ (٣الباقي بدون تغيير(."..........................
اﳌادة  : ٦٩ﲢدث مادة  ١52مكرر ضمن قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  ١52مكرر  :يمكن لقابضي الضرائب مباشرة اﳌتابعات ضد اﳌكلفﲔ اﳌدينﲔ خارج اختصاصهم
اﻹقليمي عن طريق اﳌتابعة اﳋارجية.
تعطي اﳌتابعة اﳋارجية للقابض اﳊائز عﲆ سند التحصيل ،إمكانية متابعة ﲢصيل دين اﳋزينة ﰲ
دائرة اختصاص جبائي أخرى ،عن طريق منح وكالة لقابض ضرائب آخر للتكفل بتحصيل سند التحصيل
طبقا للقوانﲔ والتنظيمات السارية اﳌفعول.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﻻقتضاء ،عن طريق التنظيم".
اﳌادة  : 70تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١5٤من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١5٤عندما يب ـادر الغي ـ ـر بطلـ ـ ـب استـ ـرداد ملكي ـة جـ ـ ـزء أو ك ـ ـل اﻷشيـ ـاء اﶈج ـ ـوزة ،ﰲ حال ـ ـة حجـ ـ ـز
اﳌنقوﻻت وغيرها من اﻷثاث اﳌنقول لدفع الضرائب واﳊقوق والرسوم موضوع اﳌتابعات ،يجب أن يقدم هذا
الطلب ،حسب اﳊالة ،إﱃ كل من مدير كبريات اﳌؤسسات أو اﳌدير الوﻻئي للضرائب أو رئيس مركز
الضرائب أو إﱃ رئيس اﳌركز اﳉواري للضرائب التابع له اﳌدين اﳌتابع.
ما من طرف وكيل
ما من طرف طالب اﻻسترداد نفسه ،وإ ّ
يقدم طلب استرداد اﻷشياء اﶈجوزة ،إ ّ
يستظهر وكالة قانونية ،حسب ما هو منصوص عليه ﲟوجب أحكام اﳌادة  75من قانون اﻹجراءات اﳉبائية.
يحرر طلب استرداد اﻷشياء اﶈجوزة مرفقا بجميع وسائل اﻹثبات اﳌفيدة ،ﲢت طائلة البطﻼن ،ﰲ
أجل شهرين ) (2ابتداء من التاريخ الذي أعلم فيه صاحب الطلب باﳊجز.
يسّلم وصل عن الطلب إﱃ اﳌكلف بالضريبة اﶈتج.
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ت كل من مدير كبريات اﳌؤسسات أو مدير الضرائب بالوﻻية أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس
يب ّ
اﳌركز اﳉواري للضرائب ،اﳌرفوع أمامه الطلب ،ﰲ أجل الشهرين ) (2اﳌواليﲔ ﻹيداع طلب اﶈتج.
ُيبّلغ القرار اﳌعلل إﱃ اﳌشتكي ،برسالة موصى عليها مقابل وصل باﻻستﻼم.
يمكن اﳌشتكي ،ﰲ حالة عدم صدور القرار ﰲ أجل شهرين ) (2أو إذا لم يرضه القرار الصادر ،أن يرفع
دعوى أمام اﶈكمة اﻹدارية.
ما من انقضاء اﻷجل اﳌمنوح
يجب أن يرفع هذا الطعن الذي ﻻ يوقف الدفع ،ﰲ أجل شهرين ) (2ابتداء إ ّ
ﳌدير كبريات اﳌؤسسات أو اﳌدير الوﻻئي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس اﳌركز اﳉواري
ما من إبﻼغ قراره.
للضرائب ،اﳌرفوع أمامه الطلب للب ّ
ت ،وإ ّ
ﻻ يجوز للمدير أو لرئيس اﳌركز ،حسب اﳊالة ،التقدم أمام اﶈكمة اﻹدارية لطلب الفصل ﰲ اﻷمر ،قبل
انقضاء اﻷجل اﳌمنوح.
يمكن الطعن ﰲ اﻷحكام الصادرة عن اﶈاكم اﻹدارية أمام مجلس الدولة عن طريق اﻻستئناف وفقا للشروط
وتبعا لﻺجراءات اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  ٠٩-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  25فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية.
يجب عﲆ قابض الضرائب اﳌكّلف بالتحصيل أن يرجئ بيع اﻷشياء اﶈجوزة اﳌتنازع حول ملكيتها،
إﱃ غاية الفصل نهائيا ﰲ طلب اﻻسترداد".
اﳌادة  : 7١تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١56من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١56فيما يتعلق بالتحصيل) ............. ،بدون تغيير حتى( واﻹمكانيات اﳌالية ﳌقدم الطلب.
يتم منح جدول السداد ﳌدة أقصاها ستون ) (6٠شهًرا مع سداد مبدئي ﻻ يقل عن  % ١٠من مبلغ الدين
الضريبي.
قد يكون مطلوًبا ) ..........................الباقي بدون تغيير( ."..........................
اﳌادة  : 72تعدل أحكام اﳌادة  ١72من قانون اﻹجراءات اﳉبائية ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  (١ : ١72يجب عﲆ اﳌؤسسات ) .........بدون تغيير حتى( والتي تختص بها.
ويسّلم ) ...........................................................بدون تغيير حتى( بالضريبة.
 (2يجب أن ترسل الشكاوى ) ..........................بدون تغيير حتى( اﻹجراءات اﳉبائية.
 (٣يجب ) .........................................................بدون تغيير حتى( اﻹجراءات اﳉبائية.
 (٤يستفيد اﳌكلفون ) .....................................بدون تغيير حتى( القانوني للدفع.
ت مدير )..................................................بدون تغيير حتى( من تاريخ تقديمها.
 (5يب ّ
عندما تتعلق هذه الشكاوى بالقضايا التي تفوق مبالغها اﻹجمالية من اﳊقوق والغرامات أربعمائة
ملي ـون دينار ) ٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ،فإّنه يتعـ ـّين عـ ـﲆ مديـ ـر كبري ـات اﳌؤسس ـات اﻷخ ـذ بال ـرأي اﳌطاب ـق لﻺدارة
اﳌركزية)...........بدون تغيير حتى( بثمانية ) (8أشهر.
 (6يمكن ﳌدير ) .......................بدون تغيير حتى( اﳌدير العام للضرائب.
) ............................................ (7بدون تغيير( ............................................
 (8ملغى.
 (٩يجب ) ......................................بدون تغيير حتى( بني عليها.
يجب ) ..........................................بدون تغيير حتى( باﻻستﻼم".
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 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م

القسم السادس
أحكام جبائية مختلفة
اﳌادة  : 7٣تعدل أحكام اﳌادة  2من قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠5اﳌعدلة واﳌتممة ﲟوجب اﳌادة 6٣
من قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠٩وﲟوجب اﳌادة  62من قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١2وﲟوجب اﳌادة  7٣من
قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠١5وﲟوجب اﳌادة  67من قانون اﳌالية لسنة  ،2٠2٠وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 2يؤسس رسم خاص للتوطﲔ البنكي يطبق عﲆ عمليات استيراد السلع أو اﳋدمات.
يسدد الرسم ) ...........................................بدون تغيير( …......................…….....
ﲢدد تعريفة الرسم )…............................بدون تغيير( …………….........……..
تستثنى من مجال تطبيق الرسم ،عمليات استيراد اﳋدمات من طرف اﻹدارات ،اﳌؤسسات والهيئات
العمومية ذات الطابع اﻹداري ،ﰲ إطار الصفقات العمومية اﳌمولة عن طريق اﻻعتمادات النهائية ﳌيزانية
الدولة.
يعفى من هذا الرسم )..............................الباقي بدون تغيير(."..........................
اﳌادة  : 74تعدل أحكام اﳌادة  ١٣من اﻷمر رقم  ٠٤-٠6اﳌؤّرخ ﰲ  ١5يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن قانون

اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠6اﳌعدلة واﳌتممة ،وﲢّرر كما يأتي :

"اﳌادة  : ١٣تؤسس لدى اﳌديرية العامة للضرائب "بطاقية وطنية ﳌرتكبي اﳌخالفات التدليسية".
يسجل ﰲ هذه البطاقية ،مرتكبو اﳌخالفات اﳋطيرة للتشريعات والتنظيمات اﳉبائية واﳉمركية
والتجارية والبنكية واﳌالية.
ﲢدد كيفيات تنظيم وتسيير هذه البطاقية عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : 75تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  5١من القانون رقم  ١6-١١اﳌؤّرخ ﰲ  ٣صفر عام  ١٤٣٣اﳌوافق 28
ديسمبر سنة  2٠١١واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١2اﳌعدلة واﳌتممة ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 5١مع مراعاة اﻷحكام التشريعية ﰲ مجال محاربة الغش ،تعتبر اﳌبالغ اﳌدفوعة بعنوان تسديد
جداول الضرائب والرسوم ،وكذا الرسوم شبه اﳉبائية والغرامات والعقوبات اﳌالية اﳌستحقة إﱃ غاية ٣١
ديسمبر سنة  ،2٠2٠والتي ﰎ إسناد مهمة ﲢصيلها إﱃ قابضي الضرائب ،موجهة لدفع اﳌبلغ اﻷصﲇ للّدْين

اﳉبائي بالدرجة اﻷوﱃ ،عندما يتم تسديد هذا اﻷخير دفعة واحدة.

يعفى اﳌكلفون بالضريبة الذين يقومون إﱃ غاية  ٣١ديسمبر سنة  ،2٠2١بتسديد كامل اﳌبلغ اﻷصﲇ
لديونهم اﳉبائية دفعة واحدة ،من دفع غرامات التحصيل".
اﳌادة  : 7٦تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  7٠من القانون رقم  ١٤-١6اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول عام  ١٤٣8اﳌوافق

 28ديسمبر سنة  2٠١6واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١7اﳌعّدلة واﳌتّممة ،وﲢرر كما يأتي :
سس رسم للفعالية الطاقوية ) ....................بدون تغيير حتى( اﳌعمول بهما.
"اﳌادة  : 7٠يؤ ّ

تعرض أي مخالفة متعلقة بقواعد تصنيف الفعالية الطاقوية)...... ،بدون تغيير حتى( بالنسبة لﻸجهزة
اﳌصنوعة محليا كما تعّرض اﳌخالفﲔ لدفع غرامة مالية تعادل ضعف قيمة اﳉهاز اﳌصنوع محليا.
بالنسبة لﻸجهزة اﳌستوردة ،يتّم التكّفل باﳌخالفات اﳌتعلقة بقواعد التصنيف الطاقوي وفقا ﳌا هو

معمول به ﰲ اﳌجال اﳉمركي".

اﳌادة  : 77تلغى أحكام اﳌادة  ٣٩من اﻷمر رقم  ٠١-٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رجب عام  ١٤٣٠اﳌوافق  22يوليو سنة

 2٠٠٩واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة .2٠٠٩

 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م
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اﳌادة  : 7٨تلغى أحكام اﳌادة  8٤من القانون رقم  ١٤-١٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة .2٠2٠
اﳌادة  : 7٩تلغى أحكام اﳌادة  ١٠٤من القانون رقم  ١٤-١٩اﳌؤّرخ ﰲ ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضّمن قانون اﳌالية لسنة .2٠2٠
اﳌادة  : ٨0تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  6٤من القانون رقم  ١١-٩٩اﳌؤرخ ﰲ  ١5رمضان عام  ١٤2٠اﳌوافق 2٣
ديسمبـ ـر سنة  ١٩٩٩واﳌتضمـ ـن قان ـون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٠اﳌعدلـ ـة واﳌتممـ ـة باﳌ ـادة  ١٠7م ـن القان ـون رقم ١١-١7
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١8وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 6٤يؤسس رسم عﲆ مبيعات اﳌنتجات الطاقوية ﳌؤسسات اﳋدمات وللصناعيﲔ ،وكذا عﲆ
اﻻستهﻼك الذاتي للقطاع الطاقوي.
ﲢدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي :
–  ٠.٠٠2٣دج /للوحدة اﳊرارية للغاز الطبيعي ذي الضغط اﳌرتفع واﳌتوسط،
–  ٠.٠٣٠دج  /كيلوواط ﰲ الساعة بالنسبة للكهرباء ذات التيار اﳌرتفع واﳌتوسط.
يخصص ناﰋ هذا الرسم ﳊساب التخصيص اﳋاص رقم  ٣٠2-١٣١الذي عنوانه " :الصندوق الوطني
للتحكم ﰲ الطاقة ومن أجل الطاقات اﳌتجددة واﳌشتركة" ،السطر " : 2التحكم ﰲ الطاقة".
اﳌادة  : ٨١يؤسس رسم عﲆ استهﻼك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج لها من حدود البﻼد،
لتعويض الفرق بﲔ السعر اﶈدد والسعر الدوﱄ للوقود )البنزين والغاز أويل(.
ﲢدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي :
 5٠٠دج ،للمركبات السياحية،
 ٣.5٠٠دج ،للسيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن  ١٠أطنان،
 ١2.٠٠٠دج ،للشاحنات التي يزيد وزنها عن  ١٠أطنان واﳊافﻼت.
تعفى السيارات التابعة لﻺدارات واﳌؤسسات العمومية من هذا الرسم.
تخصص عائدات هذا الرسم ﳌيزانية الدولة.
اﳌادة  : ٨2تعّدل أحكام اﳌادة  2٩من اﻷمر رقم  ٠١-٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رجب عام  ١٤٣٠اﳌوافق  22يوليو سنة
 2٠٠٩واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠٩وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 2٩تترتب عﲆ التسجيل ﰲ البطاقية الوطنية ﳌرتكبي اﳌخالفات التدليسية التدابير اﻵتية :
– اﻻستبعاد من اﻻستفادة من اﻻمتيازات اﳉبائية واﳉمركية اﳌرتبطة بترقية اﻻستثمار،
– اﻻستبعاد من اﻻستفادة من التسهيﻼت اﳌمنوحة من اﻹدارة اﳉبائية واﳉمركية واﻹدارة اﳌكلفة
بالتجارة،
– اﻻستبعاد من اﳌناقصة ﰲ الصفقات العمومية،
– اﻻستبعاد من عمليات التجارة اﳋارجية".
اﳌادة  : ٨٣تعفى من اﳊقوق اﳉمركية والرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،عمليات استيراد بذور الصوجا
اﳌوجهة ﻹنتاج الزيت اﳌكرر العادي اﳌستخلص من الصوجا.
ليست قابلة للتصدير ،الزيوت الغذائية اﳌكررة العادية اﳌستخلصة من الصوجا والسكر اﻷبيض التي ﰎ
تعويض أسعارها ﰲ إطار نظام التعويض اﳌطبق.
وﰲ حالة ﲢقيق فائض ﰲ اﻹنتاج من طرف اﳌؤسسات اﳌستفيدة من التعويض ،يمكن لها تصدير
الـزيـوت الـغـذائـيـة اﳌكـررة الـ ـعـ ـاديـ ـة اﳌستـ ـخـ ـلصة م ـن الصوج ـا والسك ـر ،شرط إرج ـاع م ـب ـل ـغ ال ـت ـع ـويض حسب
الكميات اﳌصدرة.
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يلتزم اﳌستوردون  /اﶈولون للسكر البني والزيت اﳋام للصوجا ،ﰲ أجل ثمانية عشر ) (١8شهرا
ما ﲟباشرة عملية إنتاج هذه اﳌواد اﻷولية وإما باقتنائها من السوق الوطنية.
ابتداء من صدور هذا القانون ،إ ّ
ﰲ ح ـال ـة ع ـدم ان ـط ـﻼق ع ـم ـل ـي ـة اﻹن ـت ـاج ب ـع ـد ان ـقضاء ال ـف ـت ـرة اﶈددة ﰲ ال ـف ـق ـرة أع ـﻼه ،ي ـف ـق ـد اﳌتـعـامـلـون
اﻻق ـتصادي ـون اﳌع ـن ـي ـون اﻻست ـف ـادة م ـن ال ـت ـع ـويض واﻹع ـف ـاءات اﳉم ـرك ـي ـة واﳉب ـائ ـي ـة وشب ـه اﳉب ـائ ـي ـة ع ـنـد
اﻻستيراد.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،بقرار وزاري مشترك )اﳌالية ،الصناعة ،التجارة(.
اﳌادة  : ٨4تلغى أحكام اﳌادة  ٤7من القانون رقم  2١-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  2محرم عام  ١٤٣٠اﳌوافق  ٣٠ديسمبر
سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة .2٠٠٩
اﳌادة  : ٨5تلغى أحكام اﳌادة  ٣٤من القانون رقم  ٠٩-٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣محّرم عام  ١٤٣١اﳌوافق ٣٠
ديسمبر سنة  2٠٠٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٠اﳌعّدلة واﳌتّممة.
اﳌادة  : ٨٦تعدل أحكام اﳌادة  ٣٣من القانون رقم  ٠7-2٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شوال عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو
سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ٣٣تعف ـ ـى اﳌـ ـؤسس ـ ـات التي ﲢم ـ ـل عﻼم ـة "مؤسسـ ـة ناشئـ ـة" مـ ـن الرسـ ـم عـ ـﲆ النش ـاط اﳌهن ـ ـي
والضريبة عﲆ الدخل اﻹجماﱄ أو الضريبة عﲆ أرباح الشركات ﳌدة أربع ) (٤سنوات ،ابتداء من تاريخ
اﳊصول عﲆ عﻼمة "مؤسسة ناشئة" ،مع سنة واحدة إضافية ﰲ حالة التجديد.
تعفى من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،وتخضع للحقوق اﳉمركية ﲟعدل  ،%5التجهيزات التي تقتنيها
اﳌؤسسات اﳊاملة لعﻼمة "مؤسسة ناشئة" وتدخل مباشرة ﰲ إنجاز مشاريعها اﻻستثمارية.
ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم".
اﳌادة ُ : ٨7تعفى الشركات التي ﲢمل عﻼمة "اﳊاضنة" من الرسم عﲆ النشاط اﳌهني والضريبة عﲆ
الدخل اﻹجماﱄ أو الضريبة عﲆ أرباح الشركات ﳌـدة سنتﲔ ) (2ابتداء من تاريخ اﳊصول عﲆ عﻼمة
"اﳊاضنة".
تعفى من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة اﳌعدات اﳌقتناة من طرف الشركات اﳊاملة لعﻼمة "اﳊاضنة"
والتي تدخل مباشرة ﰲ إنجاز مشاريعها اﻻستثمارية.
ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
ﻻ بعد تقدﱘ وثيقة ﲢمل تأشيرة اﳌصالح
اﳌادة  : ٨٨ﻻ يمكن شطب السجل التجاري ،حسب اﳊالة ،إ ّ
اﳉبائية تثبت إيداع اﳌستندات اﻵتية :
– ميزانية التوقف عن النشاط ﲢمل تأشيرة اﳌصالح اﳉبائية ،بالنسبة لﻸشخاص اﳋاضعﲔ لنظام
الربح اﳊقيقي،
– الـ ـتصريـ ـح اﳌتضم ـن ال ـت ـوق ـف ع ـن ال ـنشاط يحم ـل تأشي ـرة اﳌصال ـح اﳉب ـائ ـي ـة ،ب ـال ـنسبـة لﻸشخـاص
اﳋاضعﲔ لنظام الضريبة اﳉزافية الوحيدة.
اﳌادة  : ٨٩تلغى أحكام اﳌادتﲔ  ١2و ١٣من القانون رقم  ١١-١١اﳌؤّرخ ﰲ  ١6شعبان عام  ١٤٣2اﳌوافق ١8
يوليو سنة  2٠١١واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة .2٠١١
اﳌادة  : ٩0تعفى من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ورسم التوطﲔ البنكي ،اﳋدمات اﻹلكترونية اﳌتعلقة
باﻻشتـ ـراك ﰲ اﳌوارد الـ ـوثـ ـائـ ـق ـي ـة ع ـب ـر اﻹن ـت ـرنت ،وك ـذا اﻻشت ـراك ـات اﳌت ـع ـل ـق ـة بـتشغـيـل شبـكـة الـبـحث عﲆ
اﻹنترنت وتسيير عناوين بروتوكول اﻹنترنت ومنح أرقام الهوية للمنشورات اﳌتسلسلة واﳌساهمة ﰲ
إثراء فهرس اﳌعلومات العلمية والتقنية اﳌنجزة لفائدة الهيئات التابعة لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي.
اﳌادة  : ٩١يحدث رسم بشأن توقيف اﳊاويات عﲆ أساس مبلغ تكاليف توقيف اﳊاويات.

 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م
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ﲢسب تكاليف توقيف اﳊاويات تبعا للتعريفة اﳌنصوص عليها ﰲ عقد النقل أو سند الشحن وﻻ
يمكن أن تغطي ،بأي حال من اﻷحوال ،فترة توقيف تتجاوز مائة وثمانﲔ ) (١8٠يوما ،ﲟا ﰲ ذلك أجل اﻹعفاء.
يتم احتساب فترة توقيف اﳊاويات ابتداء من التفريغ الكﲇ للبضاعة ﰲ رصيف اﳌيناء التجاري.
ﲢّدد نسبة هذا الرسم للمستورد وفقا للمعدﻻت النسبية اﶈّددة ﰲ اﳉدول أدناه :
فترة إعفاء تقل أو تساوي ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما :
النسبة

الفترة
إﱃ غاية اليوم  ٣٠من التوقيف ﲟا ﰲ ذلك فترة اﻹعفاء

 %٠مـ ـن تـ ـكـ ـالـ ـيـ ـف الـ ـتـ ـوقـ ـي ـف اﶈّصل ـة خ ـﻼل
الفترة اﳌعنية

من اليوم  ٣١إﱃ اليوم  ٤٠من التوقيف ﲟا ﰲ ذلك فترة
اﻹعفاء

 %2٠مـ ـن ت ـك ـال ـي ـف ال ـت ـوق ـي ـف اﶈّصل ـة خ ـﻼل
الفترة اﳌعنية

من اليوم  ٤١إﱃ اليوم  5٠من التوقيف ﲟا ﰲ ذلك فترة
اﻹعفاء

 %٤٠مـ ـن ت ـك ـال ـي ـف ال ـت ـوق ـي ـف اﶈّصل ـة خ ـﻼل
الفترة اﳌعنية

من اليوم  5١إﱃ اليوم  ١8٠من التوقيف ﲟا ﰲ ذلك فترة
اﻹعفاء

 %6٠مـ ـن ت ـك ـال ـي ـف ال ـت ـوق ـي ـف اﶈّصل ـة خ ـﻼل
الفترة اﳌعنية

فترة إعفاء تفوق ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما :
عندما تفوق فترة اﻹعفاء ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،يسري حساب تكاليف توقيف اﳊاويات ابتداء من نهاية
اﻹعفاء حسب الفترات والنسب اﶈّددة ﰲ اﳉدول أدناه :
النسبة

الفترة
من يوم ) (١إﱃ  ١٠أيام بعد فترة اﻹعفاء

صلة خﻼل الفترة اﳌعنية
 %2٠من تكاليف التوقيف اﶈ ّ

من  ١١إﱃ  2٠يوما بعد فترة اﻹعفاء

صلة خﻼل الفترة اﳌعنية
 %٤٠من تكاليف التوقيف اﶈ ّ

من  2١إﱃ  ١8٠يوما بعد فترة اﻹعفاء

صلة خﻼل الفترة اﳌعنية
 %6٠من تكاليف التوقيف اﶈ ّ

يـ ـدف ـ ـع الرس ـ ـم ب ـ ـع ـ ـد إعـ ـ ـادة اﳊ ـ ـاوي ـ ـة إﱃ اﳌـ ـ ـ ـكان اﶈّدد من قبل مجهز السفينة  /الناقل أو ﳑثله ﰲ أجل
ﻻ يتجاوز خمسة ) (5أيام عمل.
وبغض النظر عن الرسم اﳌذكور أعﻼه ،وﰲ حالة عدم إعادة اﳊاوية ،يعاقب مرتكب اﳌخالفة طبقا
للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
يقوم قابض اﳉمارك بتحصيل الرسم أعﻼه ،لفائدة اﳋزينة العمومية.
ويعفى من دفع الرسم عﲆ توقيف اﳊاويات ما يأتي :
– اﻹدارات العمومية واﳌؤسسات العمومية ذات الطابع اﻹداري واﳉماعات اﶈلية والهيئات العمومية،
– اﳌم ـث ـل ـيـات الـدبـلـومـاسيـة والـقـنصلـيـة وﳑثـلـيـات اﳌنـظـمـات الـدولـيـة اﳌعـتـمـدة بـاﳉزائـر ،إﱃ جـانب
وكﻼئها شريطة قاعدة اﳌعاملة باﳌثل.
ﲢـ ـدد ش ـروط وكيفيـ ـات تطبيـ ـق ه ـذه اﳌـ ـادة ﲟوجـ ـب ق ـرار وزاري مشت ـرك بﲔ الوزيري ـن اﳌكلف ـﲔ ،ع ـﲆ
التواﱄ ،باﳌالية والنقل.
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 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م

الفصل الثالث
أحكام أخرى متعلقة باﳌوارد
القسم اﻷول
أحكام جمركية
اﳌادة  : ٩2تتمم أحكام اﳌادة  5من القانون رقم  ٠7-7٩اﳌؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق  2١يوليو
سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﰲ اﻷخير بنقطة )ع( ﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة ) ........................................... : 5بدون تغيير( ..................................
ع( التحقيق اﳉمركي  :مجموعة من أساليب التحري التي تهدف إﱃ البحث وضبط اﻷفعال أو اﻷعمال
التي تشكل مخالفات للقوانﲔ والتنظيمات التي تكلف إدارة اﳉمارك بتطبيقها".
اﳌادة  : ٩٣تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  7من القانون رقم  ٠7-7٩اﳌؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق 2١
يوليو سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 7يطب ـ ـق التشريـ ـع والتنظيـ ـم الّلذان ت ـ ـؤسس أو تعـ ـدل ﲟوجبهمـ ـا إجـ ـراءات تتـ ـوﱃ إدارة اﳉم ـ ـ ـارك
تنفيذها ،من تاريخ نشرهما ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أنه ،يمنح الوضع السابق اﻷكثر أفضلية لـ :
– البضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة نحو اﻹقليم اﳉمركي بواسطة آخر سندات النقل الصادرة
قبل دخول هذه النصوص حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع لﻼستهﻼك ،دون أن تكون موضوعة ﲢت نظام
اﳌستودع أو رهن اﻹيداع اﳉمركيﲔ من قبل،
– البضائع موضوع فتح اعتماد مستندي غير قابل لﻺلغاء ومؤكد لفائدة اﳌمّون اﻷجنبي ،قبل دخول هذه
اﻷحكام حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع لﻼستهﻼك ،دون أن تكون موضوعة ﲢت نظام اﳌستودع أو رهن
اﻹيداع اﳉمركيﲔ من قبل.
ﲢدد كيفيات تطبيق ) .....................الباقي بدون تغيير( ."...............................
اﳌادة  : ٩4تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  5٠مكرر ١من القانون رقم  ٠7-7٩اﳌؤّرخ ﰲ  26شعبان عام ١٣٩٩
اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  5٠مكرر  : ١يمكن إدارة اﳉمارك)........،بدون تغيير حتى( ومنشئها أو إمكانية استفادتها من
اﻹعفاء من اﳊقوق والرسوم.
تكون هذه القرارات اﳌسبقة صاﳊة ﳌدة ثﻼث ) (٣سنوات ،ابتداء من تاريخ تبليغها.
يمكن إدارة اﳉمارك إلغاء القرار).................الباقي بدون تغيير(."..................
اﳌادة  : ٩5تعّدل أحكام اﳌادة  6٣من القانون رقم  ٠7-7٩اﳌؤّرخ ﰲ  26شعبان  ١٣٩٩اﳌوافق  2١يوليو
سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،كما يأتي :
"اﳌادة  : 6٣يجب عﲆ قائد ) ...بدون تغيير حتى( "عدم وجود بضائع للتفريغ".
يجب القيام بالتصريح اﳌوجز أو بيان حمولة الركاب واﻷمتعة ) ........الباقي بدون تغيير( ."..............
اﳌادة  : ٩٦تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  67من القانون رقم  ٠7-7٩اﳌؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق 2١
يوليو سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 67يمك ـ ـن إنش ـ ـ ـ ـاء مخـ ـ ـازن مـ ـؤقت ـ ـة ،عندم ـ ـا تقتضـ ـ ـي الض ـ ـ ـرورة اﻻقتصاديـ ـ ـة وتسمـ ـ ـح الظـ ـ ـ ـروف
ضرة أمام
اللوجستي ـ ـة بذلك ﰲ نط ـ ـاق اﳌوانـ ـئ واﳌطـ ـارات وداخل اﻹقليم اﳉمركي ،لتخزين البضائع اﶈ َ
اﳉمارك.

 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م
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ي ـ ـت ـ ـّم إنشاء اﳌخـ ـازن اﳌؤقـ ـتـ ـة عﲆ مستـ ـوى اﳌوانـ ـئ واﳌطـ ـارات مـ ـن طـ ـرف اﳌؤسسات اﳌيـ ـنـ ـائـ ـيـ ـة أو
الشركات اﳌسّيرة للمطارات.
يتم إنشاء اﳌخازن اﳌؤقتة داخل اﻹقليم اﳉمركي من قبل :
– اﳌؤسسات اﳌينائية أو الشركات اﳌسّيرة للمطارات الوطنية،
– الشركات العمومية التي يتمّثل نشاطها الرئيسي ﰲ الّشحن أو التّفريغ أو التّخزين أو اﳋدمات
اللوجيستية أو النقل الدوﱄ ،بالشراكة مع اﳌؤسسات اﳌينائية أو الشّركات اﳌسّيرة للمطارات الوطنية،
– شركات الّشحن اﳉوي والشحن السريع والبريد ﰲ إطار احتياجاتها اﳌتعلقة باﻹرسال والتوصيل
الدوﱄ للطرود والبريد السريع.
يخضع إنشاء اﳌخزن اﳌؤقت داخل اﻹقليم اﳉمركي لترخيص مسبق من إدارة اﳉمارك.
غير أّنه ﻻ يخضع لهذا الترخيص اﳌسبق ،إنشاء اﳌخازن اﳌؤقتة عﲆ مستوى اﳌوانئ واﳌطارات.
يخضع اﻻستغﻼل الفعﲇ للمخزن اﳌؤقت ،ﰲ كل اﳊاﻻت ،ﻻعتماد اﳌدير العام للجمارك.
يشار إﱃ اﳌستفيد من اعتماد اﳌدير العام للجمارك بـ "اﳌستغل".
اﳌادة  : ٩7ﲢدث مادة  67مكّرر ،ضمن القانون رقم  ٠7-7٩اﳌؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق 2١
يوليو سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  67مكّرر  :يخض ـ ـع استغـ ـ ـﻼل اﳌخ ـ ـازن اﳌؤقت ـ ـة لدفتـ ـر شـ ـروط وﻻكتتـاب تعهد عام مكفول من قبل
اﳌستغل.
يجب عﲆ مستغل اﳌخزن اﳌؤقت أن يضع ﲢت تصرف إدارة اﳉمارك ،وفًقا لبنود دفتر الشروط،
اﳌكاتب والوسائل الضرورية ﳌمارسة مهامها ﲟا فيها مراقبة البضائع.
ﲢّدد شروط اعتماد واستغﻼل اﳌخازن اﳌؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والّتعهد العام اﳌكفول،
عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ٩٨تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  68من القانون رقم  ٠7-7٩اﳌؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق 2١
يوليو سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 68تفتح اﳌخازن اﳌؤقتة ﳉميع اﳌستوردين ) ...............بدون تغيير حتى( دون سواهم.
يجب عﲆ مستغل اﳌخزن اﳌؤّقت تخصيص مساحات أو مخازن مجّهزة طبقا للتشريع والتنظيم
اﳌعمول بهما ،ﻻستقبال البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع اﻷخرى أو التي
يتطلب تخزينها ﲡهيزات أو شروطا خاصة للتخزين أو للمكوث فيها.
يجب عﲆ مستغل اﳌخزن اﳌؤّقت تخصيص مساحات أو مخازن مجّهزة طبقا للتشريع والتنظيم
اﳌعمول بهما ،ﻻستقبال البضائع اﻵتية ،ﰲ انتظار ﲢديد الوجهة القانونية لها :
– البضائع واﳌنتجات التالفة أو ﰲ حالة حفظ سيئة،
– البضائع اﶈظورة ﲟفهوم اﳌادة  ١.2١من هذا القانون،
– البضائع اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  ١١6من هذا القانون.
يجب عﲆ مستغل اﳌخزن اﳌؤقت تخصيص مساحات ﻻستقبال البضائع التي ﲡاوز مكوثها ﰲ
اﳌخزن اﳌؤقت ﰲ اﻷجل اﳌشار إليه ﰲ اﳌادة  7١من هذا القانون ،سواء داخل نفس اﳌخزن اﳌؤقت أو ﰲ
مناطق الفسحة ،طبقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  7٤و 2٠٣من هذا القانون".
اﳌادة  : ٩٩تعـّدل وتتّمم أحكـام اﳌـادة  7٠من القان ـون رقم  ٠7-7٩اﳌـؤرخ فـي  26شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق
 2١يوليو سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢرر كما يأتي :
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"اﳌادة  : 7٠يجب إيداع البضائع ﰲ اﳌخزن اﳌؤقت عﲆ أساس تصريح اﳌخزن اﳌؤقت.
غير أنه ،يمكن إيداع البضائع ﰲ اﳌخزن اﳌؤقت ،عﲆ أساس التصريح اﳌوجز باﳊمولة ،عﲆ أن يقيد
اﳌستغل كتابيا وبشكل رسمي قبوله التكفل بالبضائع عﲆ التصريح باﳊمولة اﳌعني.
ﻻ اﲡاه إدارة اﳉمارك عن البضائع اﳌوضوعة ﰲ مخزنه اﳌؤقت.
يكون مستغل اﳌخزن اﳌؤقت مسؤو ً
تقوم هذه اﳌسؤولية ابتداء من تاريخ إيداع البضائع ﰲ اﳌخزن اﳌؤقت ،بناء عﲆ تسجيل تصريح
اﳌخزن اﳌؤقت أو من خﻼل قبول التكفل بالبضائع اﳌقيد كتابيا من طرف اﳌستغل عﲆ تصريح اﳊمولة إﱃ
غاية تاريخ رفع البضائع طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
ﻻ تنتفي مسؤولية الناقل أو من ينوب عنه اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌواد  5٣و 5٤و 57و 6١و 6١مكرر
و 6٣من هذا القانون ،عﲆ البضائع محل التصريح باﳊمولة ،حتى تاريخ تسجيل تصريح اﳌخزن اﳌؤقت أو
تقييد كتابيا قبول اﳌستغل بالتكفل بالبضائع ﰲ التصريح باﳊمولة ،طبقا ﻷحكام الفقرتﲔ اﻷوﱃ والثانية
أعﻼه.
يتّم ﲢديد شكل تصريح اﳌخزن اﳌؤقت وشروط تسجيله بقرار من اﳌدير العام للجمارك".
اﳌادة  : ١00تتّم ـ ـم أحك ـ ـام اﳌـ ـادة  78م ـ ـن القان ـ ـون رق ـ ـم  ٠7-7٩اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  26شعبـ ـان ع ـ ـام  ١٣٩٩اﳌوافـق 2١
يوليو سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 78يجب التصريح بالبضائع ) ............بدون تغيير حتى( التي ينقلها.
يجب عﲆ متعامﲇ البريد السريع الدوﱄ اﳌرخص لهم قانونا وكذا كل شخص معنوي آخر ،الذين
يرغبون ،ﲟناسبة ﳑارسة نشاطات التصريح لدى اﳉمارك لصالح الغير ،دون أن يمارسوا مهنة وكيل لدى
اﳉمارك ،أن يتحصلوا عﲆ رخصة جمركة البضائع.
ﲤنح هذه الرخصة ) ..........................الباقي بدون تغيير( ."..............................
اﳌادة  : ١0١تلغـ ـ ـ ـى أحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  ٩2مكـ ـ ـرر م ـ ـن الق ـ ـان ـ ـون رق ـ ـم  ٠7-7٩اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  26شعبان عام ١٣٩٩
اﳌوافق  2١يولي ـ ـو سن ـ ـة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم.
اﳌادة  : ١02تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ١٠٠من القانون رقم  ٠7-7٩اﳌؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق
 2١يوليو سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١٠٠ﲤنح إدارة اﳉمارك فور إبﻼغها بطلب الطعن) ......... ،بدون تغيير حتى( شريطة :
– ) ...................................................بدون تغيير( ،.......................................
– ) ...................................................بدون تغيير( ،.......................................
– أن يتم ضمان بكفالة أو بوديعة ،مبلغ اﳊقوق والرسوم والعقوبات اﳌالية الواجب أداؤها احتماﻻ عﲆ
أساس تقدير أعوان اﳉمارك.
يمكن قابض اﳉمارك إعفاء الهيئات اﻵتية من تقدﱘ الضمان اﳌتعلق بالعقوبات اﳌستحقة احتماﻻ،
اﳌنصوص عليه ﰲ هذه اﳌادة :
– اﻹدارات والهيئات العمومية،
– الدواوين الوطنية،
– الهيئات العمومية ذات الطابع اﻹداري أو العلمي،
– الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري،
– اﳌتعاملون اﻻقتصاديون اﳌعتمدون لدى اﳉمارك،
– اﳌؤسسات العمومية اﻻقتصادية التي تنتمي إﱃ القطاعات ذات الطابع اﻻستراتيجي.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،ﲟقرر من اﳌدير العام للجمارك".

 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٣
اﳉريدة الرسم ّ

39

اﳌادة  : ١0٣ﲢدث مـ ـادة  ١٠2م ـ ـكرر  ،2ض ـ ـمن الق ـ ـ ـانون رقـ ـ ـم  ٠7-7٩اﳌؤّرخ ﰲ  26ش ـعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق
 2١يوليو سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  ١٠2مكـ ـ ـرر  : 2دون اﻹخ ـ ـﻼل باﻷحك ـ ـام التشـ ـريعيـ ـة اﳋاصـ ـة الساريـ ـة اﳌفع ـ ـول ،ﻻ يمكـ ـن التنـ ـ ـازل أو
ﻻ بعد ترخيص
ﲢويل البضائع ذات اﳌقصد اﻻمتيازي التي استفادت من امتيازات جبائية عند اﳉمركة إ ّ
السلطة التي منحت اﻻمتياز مرفوقا بتعهد اﳌستفيد اﳉديد بالتكفل بالتزامات اﳌستفيد اﻷصﲇ.
يؤدي التنازل عن البضائع اﳌقتناة ﲢت نظام جبائي تفضيﲇ قبل نهاية مدة اهتﻼكها ،إﱃ إرجاع
اﻻمتياز اﳉبائي اﳌمنوح ،بالتناسب مع فترة اﻻهتﻼك اﳌتبقية.
يرخص بالتنازل عﲆ البضائع اﳌقتناة ﲢت نظام جبائي تفضيﲇ ،دون رخصة مسبقة ودون إرجاع
اﻻمتياز اﳉبائي اﳌمنوح ،عندما تكون مهتلكة كليا طبقا للتنظيم الساري اﳌفعول.
تعتبر كل مخالفة ﻷحكام هذه اﳌادة ﲢويﻼ للبضاعة عن مقصدها اﻻمتيازي ،ويعاقب عليها طبقا ﻷحكام
هذا القانون".
اﳌادة  : ١04ﲢدث مـ ـادة  2٣8مكـ ـرر  ،2ضمـ ـن القانـ ـون رقـ ـم  ٠7-7٩اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  26شعبـ ـان عـ ـام  ١٣٩٩اﳌوافق
 2١يوليو سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  2٣8مكّرر  : 2يـ ـرّخص ﻹدارة اﳉمـ ـارك القيـ ـام بتأديـ ـة اﳋدمـ ـات اﳌتصل ـ ـة باستعمـ ـال إحصائي ـ ـات
التجارة اﳋارجية القابلة للنشر من طرف اﳌستعملﲔ ،والتي تعدها وتنشرها إدارة اﳉمارك ،ويتم ذلك
مقابل أجر.
ﲢّدد تعريفات هذه اﻹتاوة كما يأتي :
– عشرون ألف دينارا ً ) 2٠.٠٠٠دج( ،مصاريف اﻻشتراك السنوي للمستعملﲔ اﳌوصولﲔ بنظام نشر
إحصائيات التجارة اﳋارجية،
– خمسة دنانير ) 5دج( ،للدقيقة من استعمال نظام نشر إحصائيات التجارة اﳋارجية مع ﲢصيل ﻻ يقل
عن مائة دينار ) ١٠٠دج(،
– عشرون دينارا ) 2٠دج( ،لكل بند فرعي تعريفي مع تعيﲔ اﳌنتج والقيمة بالدينار والقيمة بالدوﻻر
اﻷمريكي والوزن والبلد ،واﳌجمعة بعنوان السنة اﳌعنية أو الفترة من السنة اﳌقيدة إﱃ غاية تاريخ الطلب،
– خمسمائة دينار ) 5٠٠دج( ،زيادة عﲆ اﻹحصائيات النمطية لكل نظام جمركي أو جبائي مطلوب،
– خمسمائة دينار ) 5٠٠دج( ،زيادة عﲆ اﻹحصائيات النمطية لكل مكتب جمارك مطلوب،
– ألف دينار ) ١٠٠٠دج( ،زيادة عﲆ اﻹحصائيات النمطية عندما تكون شهرية.
ﻻ تخضع اﻹدارات العمومية وهيئات الدولة اﳌخولة قانوًنا للحصول عﲆ إحصائيات التجارة اﳋارجية
لدفع هذه اﻹتاوة.
ي ـم ـك ـن اﳉام ـع ـات واﳌراك ـز اﳉام ـع ـي ـة وم ـراك ـز ال ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وم ـخ ـاب ـر ال ـب ـحث ال ـع ـل ـمي اﳊصول عﲆ
اﻹحصائيات التي تنشرها إدارة اﳉمارك ،ﰲ إطار برامجها البحثية ذات الصلة بالتجارة اﳋارجية .وبهذه
الصفة ،تخضع فقط لدفع مصاريف اﻻشتراك.
يتّم تخصيص إيرادات إتاوة استعمال إحصائيات التجارة اﳋارجية اﳉزائرية القابلة للنشر ،والتي
تعدها وتنشرها إدارة اﳉمارك كما يأتي :
–  ،%٤٠لفائدة ميزانية الدولة،
–  ،%6٠لفائدة الصندوق اﳋاص ﻻستغﻼل النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك.
ﲢّدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم".
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اﳌادة  : ١05تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ٣٤٠مكرر 2من القانون رقم  ٠7-7٩اﳌؤّرخ ﰲ  26شعبان عام ١٣٩٩
اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩7٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  ٣٤٠مكرر  : 2يمكن إدارة اﳉمارك ) ................بدون تغيير حتى( لﻼستدعاءات اﳌتكررة التي
توجهها لهم.
يـ ـتـ ـرتب عﲆ قـ ـرار مـ ـنـ ـع اﳌتـ ـعـ ـامـ ـلﲔ اﻻقـ ـتصاديﲔ مـ ـن استـ ـخـ ـدام الـ ـنـ ـظـ ـام اﳌع ـل ـوم ـاتي ﻹدارة اﳉم ـارك،
استبعادهم من القيام بعمليات التجارة اﳋارجية إﱃ غاية تسوية وضعيتهم القانونية.
تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذه اﳌادة ،البضائع اﳌرسلة أو محل توطﲔ بنكي ،قبل تاريخ اتخاذ
قرار إجراء اﳌنع.
ﲢدد كيفيات ) .......................الباقي بدون تغيير( ." ............................
اﳌادة  : ١0٦ﲢدد قيمة البضائع اﳌصرح بها من قبل اﳌسافرين واﳌوجهة ﻻستعمالهم الشخصي أو
العائﲇ اﳌنصوص عليها ﰲ النقطة )هـ( من اﳌ ـادة  2١٣من القـانون رق ـم  ٠7-7٩اﳌؤّرخ ﰲ  26شعبان عام ١٣٩٩
اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  2١يـ ـ ـول ـ ـي ـ ـو سـ ـ ـنة  ١٩7٩واﳌتـ ـ ـضمن قانـ ـ ـون اﳉمـ ـ ـارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﲟائة وخمسﲔ ألف دينار
) ١5٠.٠٠٠دج(.
اﳌادة  : ١07يرخص باﳉمركة ،قصد طرحها لﻼستهﻼك ،عتاد اﻷشغال العمومية والبناء والري وأجهزة
اﶈاجر غير اﳌصنعة باﳉزائر والتي ﻻ يتجاوز عمرها ثﻼث ) (٣سنوات ،عﲆ حسابهم اﳋاص.
ﲢدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني
أحكام تتعلق بأمﻼك الدولة
اﳌادة  : ١0٨تعّدل أحكام اﳌادة  6٤من القانون رقم  ١٠-١٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٣٠ديسمبر سنة  2٠١٤واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١5وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 6٤تؤسس إتاوة سنوية ) ....................................................بدون تغيير( ..............................
 .١إتاوة سنوية للحصول عﲆ الترخيص بالصيد البحري ) .............بدون تغيير( ..............................
 .2إتاوة سنوية للحصول عﲆ رخصة الصيد البحري ) .....................بدون تغيير( ..............................
تعفى اﳌؤسسات ) ...............................................بدون تغيير( ............................................................
تخصص نسبة  %٣٠من هذه اﻹتاوة لفائدة الغرفة اﳉزائرية للصيد البحري وتربية اﳌائيات ،وتتكفل
هذه اﻷخيرة بتوزيع ناﰋ اﻹتاوة عﲆ الغرف الوﻻئية وما بﲔ الوﻻيات ،كما يأتي :
) ...................................................................الباقي بدون تغيير( ."..........................................................
اﳌادة  : ١0٩تعّدل أحكام اﳌادة  5١من القانون رقم  2١-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١7ذي القعدة عام  ١٤25اﳌوافق 2٩
ديسمبر سنة  2٠٠٤واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠5وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 5١تخصص إتاوة ) .............................بدون تغيير حتى( ﰲ حدود نسبـ ـ ـ ـة  % 2٠مـ ـ ـن إت ـ ـاوة صي ـ ـد
التونـ ـة اﳊمـ ـراء لصالـ ـح الغرفـ ـة الوطنيـة للصيد البحري وتربية اﳌائيات والغرف الوﻻئية الساحلية وما بﲔ
الوﻻيات.
صة لهذه اﻹتاوة للغرفة اﳉزائرية للصيد البحري وتربية اﳌائيات التي تتوﱃ
يعاد صب اﳌبالغ اﳌخص ّ
توزيع حصة كل غرفة كما يأتي :
– لصالح الغرفة اﳉزائرية للصيد البحري وتربية اﳌائيات ،%2.5 :
– لصالح غرف الصيد البحري وتربية اﳌائيات للوﻻيات الساحلية ،%١ :
– لصالح غرف الصيد البحري وتربية اﳌائيات اﳌشتركة مابﲔ الوﻻيات .%٠.5 :

 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م
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القسم الثالث
اﳉباية البترولية
)للبيان(
القسم الرابع
أحكام مختلفة
اﳌادة  : ١١0بعد مداولة اﳌجلس الشعبي البلدي ،يمكن إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي اﳌتنازل
عنهـ ـا لفائـ ـدة البلدي ـات تطبيقـ ـا ﻷحك ـام اﳌـ ـادة  88مـ ـن القان ـون رق ـم  ١2-8٠اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٣٠ديسمب ـر سن ـة ١٩8٠
واﳌتضمـ ـن قانـ ـون اﳌاليـ ـة لسنـ ـة  ،١٩8١غيـ ـر اﳌستغل ـ ـة أو اﶈولـ ـة عـ ـن نشاطهـ ـا ضم ـن اﻷم ـﻼك اﳋاصة للدولة
وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة.
غير أن اﻷمﻼك العقارية التي يحوزها اﻷفراد ليست معنية بتطبيق هذه اﻷحكام.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ١١١تقدم الدولة مساهمة مالية لفائدة البلديات اﳌعنية بتحويل قاعات العرض السينمائي.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ١١2تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ٤٣من القانون رقم  ١8-١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع الثاني عام ١٤٤٠
اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٩وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ٤٣ترسل إﱃ مصالح اﳉمارك اﳌعطيات اﳌتعلقة باﳌسافرين ،والتي تعني إدارة اﳉمارك ،عن
الطريق اﻹلكتروني ،وفقا للتشريع والتنظيم الساريي اﳌفعول.
ﲢدد كيفيات ) ................................الباقي بدون تغيير( ."........................................
اﳌادة  : ١١٣تتّمم أحكام اﳌادة  ١٠٩من القانون رقم  ١١-١7اﳌؤّرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق 27
ديسمبر سنة  2٠١7واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١8وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١٠٩تنشأ مساهمة تضامن بنسبة  %2تطبق ) .................................بدون تغيير حتى( الصندوق
الوطني للتقاعد.
ﻻ يمكن منح أي إعفاء بعنوان مساهمة التضامن ،باستثناء :
– البضائع اﳌستوردة ﰲ إطار الهبات اﳌعفاة من اﳊقوق والرسوم،
– البضائع اﳌستوردة ﰲ إطار اﳌقايضة اﳊدودية،
– البضائع اﳌستوردة من طرف اﳌمثليات الدبلوماسية أو القنصلية اﻷجنبية وﳑثليات اﳌنظمات
الدولية اﳌعتمدة باﳉزائر ،وكذا أعوانهم مع احترام مبدأ اﳌعاملة باﳌثل".
اﳌادة  : ١١4تتّمم أحكام اﳌادة  6٤من القانون رقم  2٤-٠6اﳌـؤرخ ﰲ  6ذي اﳊجة عام  ١٤27اﳌوافق 26
ديسمبر سنة  2٠٠6واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠٠7اﳌعّدلة واﳌتمّمة ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 6٤يمـنع ) ..........................بدون تغيير حتى( وفقا ﳌا هو معمول به ﰲ اﳌجال اﳉمركي.
يتم التصرف ﰲ البضائع اﶈجوزة طبقا ﻷحكام هذه اﳌادة ،بالبيع أو التنازل الودي أو اﻹتﻼف ،حسب
حالتها ،طبقا ﻷحكام قانون اﳉمارك".
اﳌادة  : ١١5تعّدل أحك ـ ـام اﳌـ ـادة  ٩مـ ـن اﻷمر رقـ ـم  ٠6-٠5اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ١8رجب عام  ١٤26اﳌوافق  2٣غشت
سنة  2٠٠5واﳌتعلق ﲟكافحة التهريب ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢرر كما يأتي :
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"اﳌادة  : ٩تـنشأ علـى مستوى كل وﻻيـة ﳉنة مـحلية ﳌكافحة التهريب ) ......................بدون تغيير حتى(
مختلف اﳌصالح اﳌكلفة ﲟكافحة التهريب.
وتقدم تقـريرا فصليا عن نشاطاتها إﱃ الديوان الوطني ﳌكافحة التهريب.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم".
اﳌادة  : ١١٦تعـ ـّدل وتتّمم أحكـ ـام اﳌـ ـادة  ١7مـ ـن اﻷمـ ـر رقـ ـم  ٠6-٠5اﳌ ـؤّرخ ﰲ  ١8رجب عام  ١٤26اﳌوافق 2٣
غشت سنة  2٠٠5واﳌتعلق ﲟكافحة التهريب ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١7يتم التصرف ﰲ البضائع ووسائل النقل اﶈجوزة أو اﳌصادرة ) ..بدون تغيير حتى( قانون
اﳉمارك.
يتم إتﻼف البضائع اﳌقلدة أو غير الصاﳊة لﻼستهﻼك اﳌصادرة ،عﲆ نفقة اﳌخالف وبحضور اﳌصالح
اﳌخولة وﲢت رقابتها.
يعاقب عـﲆ مـخالفة أحكام الفقرة الثانية من هذه اﳌادة ) .....................بدون تغـيير حتى(  5٠٠.٠٠٠دج.
يمكن بيع وسائل النقل اﳌهيأة خصيصا للتهريب ،اﳌصادرة ﰲ إطار مكافحة التهريب ،لصالح اﻹدارات
واﳌؤسسات العمومية بعد مطابقتها من اﳌصالح اﳌؤهلة.
ﰲ حالة عدم اﳌطابقة ،يمكن بيع هذه الوسائل لصالح مؤسسات اﻻسترجاع.
ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة السابقة من هذه اﳌادة بقرار مشترك بﲔ الوزراء اﳌكلفﲔ باﳌالية
والصناعة واﳌناجم والتجارة والبيئة".
اﳌادة  : ١١7ﻻ يمكن ،بأي حال من اﻷحوال ،أن يتأجل التصدير الفعﲇ للبضائع بسبب النزاعات اﶈتمل
وقوعها بعد اكتتاب التصريح بالتصدير لدى اﳉمارك .ويجب أن تصّدر هذه البضائع ،ويتم معاﳉة النزاع
اﳌتعلق بها بعد إﲤام شحنها نحو اﳋارج.
غير أن ،تأجيل هذه اﳌعاﳉة ﻻ تخص النزاعات اﳌتعلقة بالبضائع اﶈظورة عند التصدير ﲟفهوم اﳌادة
 2١من قانون اﳉمارك ،أو عندما تكون هذه البضائع موضوع التصدير هي نفسها محل اﳉريمة.
اﳌادة  : ١١٨باستثناء عمليات اﻻستيراد اﳌتعلقة ب ـ :
– اﳌواد اﻻستراتيجية،
– اﳌواد الغذائية ذات اﻻستهﻼك الواسع،
– اﳌواد ذات الطابع اﻻستعجاﱄ لﻼقتصاد الوطني،
– اﳌواد اﳌستوردة من طرف اﳌؤسسات أو اﻹدارات التابعة للدولة،
– اﳌواد اﳌستوردة من طرف اﳌؤسسات اﻻقتصادية العمومية.
يتم دفع مقابل عمليات استيراد اﳌواد اﳌوجهة للبيع عﲆ حالتها ،بواسطة وسيلة دفع مسّماة "ﻷجل"
قابلة للدفع خمسة وأربعﲔ ) (٤5يوما ،ابتداء من تاريخ إرسال اﳌواد.
يحدد الوزير اﳌكلف باﳌالية ،عند اﳊاجة ،كيفيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة.
اﳌادة  : ١١٩تلغى أحكام اﳌادة  ١7من القانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  27جمادى الثانية عام  ١٤25اﳌوافق
 ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل.
اﳌادة  : ١20ي ـ ـتم تخ ـ ـصيص الع ـ ـائدات الناﲡـة عن النشاطات واﻷشغال واﳋدمات وأي أعمال أخرى ،التي
تقوم بها اﳌؤسسات العمومية اﳌرخص لها بالقيام بها ﲟوجب التشريع اﳌعمول به ،زيادة عﲆ مهمتها
الرئيسية ،كما يأتي :
– حصة بنسبة  ،% 6٠تصب ﰲ ميزانية اﳌؤسسة،
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– حصة بنسبة  ،% ٣٠عﲆ اﻷكثر ،توزع عﲆ شكل عﻼوة تشجيع لﻸعوان واﳌتربصﲔ الذين شاركوا ﰲ
هذه اﻷشغال ،ﲟا فيهم مستخدمو الدعم ،وذلك ﰲ حدود ما يعادل ثﻼثة ) (٣أشهر من اﳌرتب الشهري ،ﰲ كل
سداسي،
ما الباقي ،فيتم تخصيصه وفقا لكيفيات يحددها التنظيم.
–أ ّ
اﳌادة  : ١2١ﲢ ـ ـدد عـ ـ ـن ط ـ ـري ـ ـق التـ ـنظـ ـ ـيم ،ش ـ ـروط اﻻسـتفادة من إعانات ميزانية الدولة وكيفيات منحها
للمؤسسات والهيئات العمومية غير اﳋاضعة حصريا لقواعد اﶈاسبة العمومية.
اﳌادة  : ١22بـ ـصف ـ ـة اسـ ـتثنائية وان ـ ـتقالية ،يـ ـمكـ ـن مـ ـنـ ـح صـ ـفـ ـة اﻵمـر بالصرف ﳊساب تخصيص خاص،
ﲟوجب مقرر الوزير اﻷول ،بناء عﲆ اقتراح الوزير اﳌكلف باﳌالية ،عندما يعفى اﻵمر بالصرف اﻷصﲇ
ﳊساب التخصيص اﳋاص من منصبه ،نتيجة ﻹعادة تشكيل اﳊكومة.
تتم التسوية النهائية لصفة اﻵمربالصرف ﳊساب التخصيص اﳋاص ،ﲟوجب قانون اﳌالية اﳌواﱄ.
اﳌادة  : ١2٣يـ ـؤسـ ـس رس ـ ـم عـ ـ ـﲆ ت ـ ـراخ ـ ـيص اس ـ ـتغ ـ ـﻼل اﳌـ ـؤسـ ـسـ ـات اﳉـ ـديـ ـدة اﳌـصنفة من الدرجة اﻷوﱃ
اﳋاضعة لترخيص الوزير ،ومن الدرجة الثانية اﳋاضعة لترخيص الواﱄ ،ومن الدرجة الثالثة اﳋاضعة
لرخصة رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي.
يسدد هذا الرسم عن طريق وصل لدى قابض الضرائب ،وﲢدد مبالغه كما يأتي :
القدرة اﳉبائية للترخيص باﻻستغﻼل

اﳌبلغ )دج(

الدرجة اﻷوﱃ )الفئة (١

٣٠.٠٠٠

الدرجة الثانية )الفئة (2

١5.٠٠٠

الدرجة الثالثة )الفئة (٣

5٠٠٠

تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
–  ،% 7٠ﳌيزانية الدولة،
–  ،% ٣٠للصندوق الوطني للبيئة والساحل.
يخضع اﳌستثمرون )القطاع العام واﳋاص( اﳌتقدمون للحصول عﲆ رخصة استغﻼل اﳌؤسسات
اﳉديدة اﳌصنفة ﰲ الفئات اﻷوﱃ والثانية والثالثة ﻷنظمة التراخيص.
اﳌادة  : ١24يـ ـؤس ـ ـس رس ـ ـم ع ـ ـﲆ اع ـ ـتم ـ ـادات م ـ ـكاتـ ـب الدراس ـ ـات الناشطـ ـﲔ ﰲ م ـجـ ـال الـ ـبـ ـيـ ـئة ،ح ـ ـس ـ ـب
فئاتهم اﳋمس التي ﲢدد عن طريق التنظيم.
يسدد هذا الرسم عن طريق وصل لدى قابض الضرائب ،وﲢدد مبالغه كما يأتي :
اﳊق اﳉبائي ﻻعتماد مكتب الدراسات

اﳌبلغ )دج(

الفئة أ

5000

الفئة ب

4000

الفئة ج

3000

الفئة د

2000

الفئة هـ

1000
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يتم توزيع مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
–  %5٠ﳌيزانية الدولة،
–  %5٠للصندوق الوطني للبيئة والساحل.
اﳌادة  : ١25يؤسس رسم عﲆ تراخيص تصدير النفايات اﳋاصة اﳋطرة.
يسدد هذا الرسم عن طريق وصل لدى قابض الضرائب ،ويحدد مبلغه بـ  5.٠٠٠دج.
تخصص مداخيل الرسم كما يأتي :
–  %6٠ﳌيزانية الدولة،
–  % ٤٠للصندوق الوطني للبيئة والساحل.
اﳌادة  : ١2٦تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  2من القانون رقم  ١٣-١8اﳌؤّرخ ﰲ  27شوال عام  ١٤٣٩اﳌوافق ١١

يوليو سنة  2٠١8واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ سنة  ،2٠١8وﲢرر كما يأتي :

"اﳌادة  : 2يؤسس رسم إضاﰲ مؤقت وقائي ) .............بدون تغيير حتى( ليشمل الرسم اﻹضاﰲ اﳌؤقت
الوقائي.
ﻻ يمكن قبول أي إعفاء بعنوان الرسم اﻹضاﰲ اﳌؤقت الوقائي ،باستثناء استيراد الهبات اﳌعفاة من
اﳊقوق والرسوم ،والواردات اﳌنجزة من طرف اﳌمثليات الدبلوماسية أو القنصلية اﻷجنبية وﳑثليات
اﳌنظمات الدولية اﳌعتمدة باﳉزائر وكذا أعوانهم ،ﰲ ظل احترام مبدأ اﳌعاملة باﳌثل.
ﲢدد قائمة البضائع اﳋاضعة ) .........................بدون تغيير حتى( دراسة مشروع قانون اﳌالية".
اﳌادة  : ١27تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  2٠٤من القانون رقم  2١-٠١اﳌؤّرخ ﰲ  22ديسمبر سنة 2٠٠١
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠2اﳌعّدلة واﳌتمّمة ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 2٠٤ي ـ ـؤسس رس ـ ـ ـم اﳊ ـ ـث ع ـ ـﲆ التخ ـ ـ ـّلص م ـ ـن مخ ـ ـ ـزون النفايـ ـات الناجمـ ـة ع ـ ـ ـن الع ـ ـﻼج الطب ـي أو
البيطري و/أو عن البحث اﳌشترك ) ......................................................................................بدون تغيير حتى(
ويضبط الوزن اﳌعني ) .....................الباقي بدون تغيير( ."............................
اﳌادة  : ١2٨تع ـ ـّدل وتتـ ـّمم أحك ـ ـام اﳌـ ـادة  57مـ ـن القانـ ـون رقـ ـم  2٤-٠6اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  26ديسمبـ ـر سنـ ـة 2٠٠6

واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠7وﲢرر كما يأتي :

"اﳌادة  : 57يؤسس رسم ﰲ شكل حق الطابع ،يطبق عﲆ شهادات التأهيل والتصنيف اﳌهنيﲔ بالنسبة
للمؤسسات ومجموعات اﳌؤسسات وﲡمعات اﳌؤسسات الناشطة ﰲ قطاع البناء واﻷشغال العمومية
وال ـري واﳌواصﻼت السل ـك ـي ـة وال ـﻼسل ـك ـي ـة وال ـغ ـاب ـات وشه ـادة اع ـت ـم ـاد اﳌه ـن ـدسﲔ ال ـع ـام ـلﲔ ﰲ قـطـاع الـبـنـاء
واﻷشغال العمومية والري واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية ،وكذا اعتماد ﳑارسة مهنة اﳌرقي العقاري.
ﲢدد تعريفات الرسم كما يأتي :
– شهادات التأهيل والتصنيف اﳌهنيﲔ بالنسبة للمؤسسات ومجموعات اﳌؤسسات التي تنشط ﰲ
قطاع البناء واﻷشغال العمومية والري واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية والغابات :
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تصنيف اﳌؤسسة

تعريفات )دج(

الفئة اﻷوﱃ

10.000

الفئة الثانية

20.00

الفئة الثالثة

30.000

الفئة الرابعة

40.000

الفئة اﳋامسة

60.000

الفئة السادسة

80.000

الفئة السابعة

100.000

الفئة الثامنة

120.000

الفئة التاسعة

140.000
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– شهادة اعتماد اﳌهندسﲔ الذين ينشطون ﰲ قطاع البناء واﻷشغال العمومية والري وقطاع
اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية :
ﲢدد تعريفة الرسم ب ـ  2.٠٠٠دج.
– شهادة اعتماد الوكﻼء العقاريﲔ :
* بالنسبة للوكيل العقاري  :ﲢدد تعريفة الرسم بـ  ١5.٠٠٠دج،
* بالنسبة للقائم بإدارة اﻷمﻼك العقارية :ﲢدد تعريفة الرسم بـ  ١5.٠٠٠دج،
* بالنسبة للوسيط العقاري  :ﲢدد تعريفة الرسم بـ  ٣.٠٠٠دج.
– شهادة اﻻعتماد ﳌمارسة مهنة اﳌرقي العقاري :
* ﲢدد تعريفة الرسم بـ  ١٠.٠٠٠دج.
يخصص حاصل هذا الرسم للميزانية العامة للدولة".
اﳌادة  : ١2٩تـ ـلـ ـغى أح ـ ـك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  ٣5م ـ ـن الق ـ ـانـ ـون رقـ ـم  ٠٩-٠٩اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٣م ـحـ ـّرم عام  ١٤٣١اﳌوافق ٣٠
ديسمبر سنة  2٠٠٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة .2٠١٠
اﳌادة  : ١٣0تعّدل أحكام اﳌادة  ٩2من القانون رقم  ١٠-١٤اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع اﻷول عام  ١٤٣6اﳌوافق ٣٠
ديسمبر سنة  2٠١٤واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١5كما يأتي :
"اﳌادة  : ٩2يعتبر السكن الترقوي العمومي مشروعا عقاريا ذا منفعة عامة.
).......................................الباقي بدون تغيير( ."............................................
اﳌادة  : ١٣١ت ـ ـعّدل أح ـ ـك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  72م ـ ـن الق ـ ـان ـ ـون رق ـ ـم  ٠8-١٣اﳌؤّرخ ﰲ  27صـ ـفـ ـر ع ـ ـام  ١٤٣5اﳌـ ـواف ـق ٣٠
ديسمبر سنة  2٠١٣واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٤وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 72يوض ـع التمويـ ـل اﳌمن ـوح بعن ـوان إنج ـاز برام ـج السكن العمومي والطرق والشبكات اﳌختلفة
اﻷولية والثانوية ،اﳌسند إﱃ الصندوق الوطني للسكن ،ﲢت تصرف هذا اﻷخير ،عن طريق اﻹعانة.
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 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م

مقابل تسيير هذا التمويل ،يتلقى الصندوق الوطني للسكن مكافأة ،يتم إدراج مبلغها ﰲ قرارات تسجيل
عمليات إنجاز برامج السكنات.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا اﳊكم ،ﻻ سيما إجراءات الدفع للصندوق الوطني للسكن ،عن طريق التنظيم".
اﳌادة  : ١٣2تـ ـصـ ـب ﰲ ح ـ ـس ـاب النتائج للخزينة اﻷرصدة الناجمة عن اﻻعتمادات اﳌخصصة من
اﳌيزانية اﳌقيدة ﰲ كتابات اﳋزينة ،التي تكون موضوع قرار إعادة صب ﰲ ميزانية الدولة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﻻقتضاء ،عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ١٣٣تعّدل أحكام اﳌادة  66من القانون رقم  ٠8-١٣اﳌؤّرخ ﰲ  27صفر عام  ١٤٣5اﳌوافق ٣٠
ديسمبر سنة  2٠١٣واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٤وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 66تستفيد الشركات التي تسعر أسهمها العادية ﰲ البورصة ،من تخفيض ﰲ الضريبة عﲆ
أرباح الشركات يـساوي معدل فتح رأسـمالها ﰲ البورصة ،ﳌدة ثﻼث ) (٣سنوات ،وذلك ابـتداء من أّول جانفي
سنة ."2٠2١

اﳌادة  : ١٣4تـ ـتـ ـمـم أح ـ ـكام اﳌـ ـادة  ١٠٠م ـ ـن الق ـ ـانون رق ـ ـم  ١١-٠2اﳌؤّرخ ﰲ  2٠ش ـ ـوال عام  ١٤2٣اﳌوافق 2٤

ديسمبر سنة  2٠٠2واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٣اﳌعّدلة واﳌتمّمة ﲟوجب أحكام اﳌادة  6٤من
القانون رقم  ١8-١5اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠١5واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠١6وﲢرر كما يأتي :

"اﳌادة  : ١٠٠تخـ ـ ـصص اﻹتـ ـاوة اﶈصل ـ ـة وفق ـ ـا للم ـ ـادة  7٣م ـ ـن القان ـ ـون رق ـ ـم  ١2-٠5اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  28جمـ ـادى

الثانيـ ـة عـ ـام  ١٤26اﳌوافـ ـق  ٤غشـ ـت سن ـة  2٠٠5واﳌتعلـ ـق باﳌي ـاه ،اﳌع ـ ـّدل واﳌت ـّمم ،اﳌستحقـ ـة عـﲆ اﻻستعمال

ﲟقابل لﻸمﻼك العمومية للمياه من أجل حقنها ﰲ اﻵبار البترولية أو لغيرها من اﻻستعماﻻت اﻷخرى ﰲ
مجال اﶈروقات ،كما يأتي :
–  %٩٠لفائدة ميزانية الدولة،
–  %١٠لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير اﳌدمج للموارد اﳌائية اﳌكلفة بتحصيل هذه اﻹتاوة عبر فروعها
اﻹقليمية.
ﲢدد اﻹتاوة ﲟائة وستﲔ دينارا ) ١6٠دج( للمتر اﳌكعب من اﳌياه اﳌقتطعة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم".
اﳌادة  : ١٣5تت ـ ـّمم أحك ـ ـام اﳌـ ـادة  ٩8مـ ـن القان ـون رقـ ـم  ١١-٠2اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٠شـ ـوال ع ـ ـام  ١٤2٣اﳌواف ـ ـق 2٤

ديسمبـ ـر سنـ ـة  2٠٠2واﳌتضمـ ـن قانـ ـون اﳌالي ـة لسن ـة  ،2٠٠٣اﳌعّدلـ ـة واﳌتمم ـة ﲟوجـ ـب أحكـ ـام اﳌ ـادة  ٤8من

القانـ ـون رق ـ ـم  ١8-١5اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١8ربيـ ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤٣7اﳌواف ـ ـق  ٣٠ديسمبـ ـر سنـ ـة  2٠١5واﳌتضمـ ـن قانـ ـون
اﳌالية لسنة  ،2٠١6وﲢرر كما يأتي :

"اﳌادة  : ٩8ﲢدد تسعيرة اﻹتاوة اﳌستحقة ) .........بدون تغيير حتى( بدينارين ) (2عن كل لتر من اﳌاء
اﳌنتج من ورشات التغليف.
يخصص ناﰋ هذه اﻹتاوة كما يأتي :
–  %5٠لفائدة ميزانية الدولة،
–  %٤٠ﳊساب التخصيص اﳋاص رقم  ٣٠2-٠7٩الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،
–  %١٠لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير اﳌدمج للموارد اﳌائية اﳌكلفة بالتحصيل.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم".

 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م
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اﳌادة  : ١٣٦تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ٩٩من القانون رقم  ١١-٠2اﳌؤّرخ ﰲ  2٠شوال عام  ١٤2٣اﳌوافق 2٤

ديسمبر سنة  2٠٠2واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٣اﳌعّدلة واﳌتممة ،وﲢرر كما يأتي :

"اﳌادة  : ٩٩يحدد مبلغ اﻹتاوة اﳌنصوص عليها ﲟوجب اﳌادة  7٣من القانون رقم  ١2-٠5اﳌؤّرخ ﰲ 28
جم ـ ـادى الثانيـ ـة ع ـ ـام  ١٤26اﳌواف ـ ـق  ٤غش ـ ـت سنـ ـة  2٠٠5واﳌتعل ـ ـق باﳌيـ ـاه ،اﳌع ـ ـّدل واﳌتـ ـّمم ،اﳌستحق ـ ـة ع ـ ـﲆ

استعمال اﳌوارد اﳌائية ﻷغراض صناعية وسياحية وخدماتية ،عﲆ التواﱄ ،بخمسة وثﻼثﲔ ) (٣5دينارا،
وثﻼثﲔ ) (٣٠دينارا ،وثﻼثﲔ ) (٣٠دينارا عن كل متر مكعب من اﳌياه اﳌقتطعة.
يخصص ناﰋ اﻹتاوة كما يأتي :
–  %5٠لفائدة ميزانية الدولة،
–  %٤٠لفائدة حساب التخصيص اﳋاص رقم  ٣٠2-٠7٩الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه"،
–  %١٠لفائدة الوكالة اﳌكلفة بالتحصيل.
تكلف وكاﻻت اﻷحواض الهيدروغرافية ،كل واحدة ﰲ إقليم اختصاصها ،بجمع هذه اﻹتاوة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم".

اﳌادة  : ١٣7تطبيقـ ـا ﻷحكام اﳌادة  7٣م ـ ـن القان ـ ـون رق ـ ـم  ١2-٠5اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٤غشـ ـت  2٠٠5واﳌتعل ـق
باﳌي ـاه ،ك ـ ـل اقتطاع من اﳌلك العمومي للمياه من طرف أي شخص طبيعي أو معنوي ،قطاع عام أو خاص،
ﻻستعماله ﰲ اﳌجال الفﻼحي ،يخضع لدفع إتاوة تقدر بـ :
–  ١دج ،للمتر اﳌكعب من اﳌياه اﳌستعملة عن طريق السقي بنظام التقطير أو أنظمة الري بالرش،
–  2دج ،للمتر اﳌكعب من اﳌياه اﳌستعملة عن طرق الري السطحي.
تطبق اﻹتاوة اﳌذكورة أعﻼه ،مهما كان مصدر اﻻقتطاع ،سواء كانت مياه جوفية أو مياه سطحية أو
مياه غير تقليدية.
تخصص اﻹتاوة اﶈصلة وفق هذه اﳌادة كما يأتي :
–  %5٠لفائدة ميزانية الدولة.
–  %٤٠لفائدة حساب التخصيص رقم  ٣٠2-٠7٩الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،
–  %١٠لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير اﳌدمج للموارد اﳌائية اﳌكلفة عبر فروعها اﻹقليمية بتحصيل
هذه اﻹتاوة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ١٣٨تعّدل أحكام اﳌادة  52من القانون رقم  ٠7-2٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شوال عام ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو

سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠وﲢرر كما يأتي :

"اﳌادة  : 52يخضع للترخيص اﳌسبق من اﳌصالح اﳌؤهلة ،أي تنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية،
يتم لفائدة أشخاص طبيعيﲔ أو معنويﲔ أجانب ،ﰲ رأسمال شركة خاضعة للقانون اﳉزائري ﲤارس ﰲ أحد
القطاعات اﻹستراتيجية اﶈددة ﰲ اﳌادة  5٠من القانون رقم  ٠7-2٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شوال عام  ١٤٤١اﳌوافق ٤

يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة .2٠2٠
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا التدبير عن طريق التنظيم".

اﳌادة  : ١٣٩تـع ـّدل أحك ـام اﳌـادة  ٤٩م ـن القانـون رق ـم  ٠7-2٠اﳌـؤّرخ ﰲ  ١2شوال عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو

سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠وﲢرر كما يأتي :
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"اﳌادة  : ٤٩باستثناء أنشطة استيراد اﳌواد اﻷولية والسلع والبضائع اﳌوجهة للبيع عﲆ حالها وتلك
التي تكتسي طابعا استراتيجيا ،التابعة للقطاعات اﶈددة ﰲ اﳌادة  5٠من القانون رقم  ٠7-2٠اﳌؤّرخ ﰲ ١2
شـ ـوال عـ ـام  ١٤٤١اﳌواف ـ ـق  ٤يونيـ ـو سنـ ـة  2٠2٠واﳌتضمـ ـن قانـ ـون اﳌاليـ ـة التكمي ـﲇ لسن ـة  ،2٠2٠والتـي تظـل
خاضعة ﳌشاركة اﳌساهمﲔ الوطنيﲔ اﳌقيمﲔ بنسبة تبلغ  ،%5١فإنّ أي نشاط آخر ﻹنتاج السلع واﳋدمات
مفتوح لﻼستثمار اﻷجنبي دون اﻻلتزام بالشراكة مع طرف محﲇ.
يجب عﲆ الشركات التجارية التي تضم شريًكا أجنبًيا أو أكثر والتي ﲤارس نشاط استيراد اﳌواد
اﻷولية والسلع والبضائع اﳌوجهة للبيع عﲆ حالها ،اﻻمتثال ﻷحكام هذه اﳌادة قبل  ٣٠يونيو سنة  .2٠2١بعد
انقضاء هذا اﻷجل ،تصبح مستخرجات السجل التجاري التي ﻻ تتوافق مع أحكام هذا القانون ﻻغية ".
اﳌادة  : ١40يترتب عﲆ منح اعتماد للوكيل ﰲ مجال اﳌلكية الصناعية ،سواء كان ذلك عند تسليمه أو
ﲡديده ،دفع حق الطابع ،كما هو مبّين أدناه :
–  ١٠.٠٠٠دج ﳌنح اعتماد لشخص طبيعي،
–  5٠.٠٠٠دج لتجديد اﻻعتماد،
–  5٠.٠٠٠دج ﳌنح اﻻعتماد لشخص معنوي،
–  ١٠٠.٠٠٠دج لتجديد اﻻعتماد.
ن منح نسخة ثانية منه يترتب عنه دفع  ١٠.٠٠٠دج بعنوان حقوق
وﰲ حالة ضياع نسخة من اﻻعتماد ،فإ ّ
الطابع.
يسّدد حق الطابع اﳌذكور بواسطة وصل ،لدى قابض الضرائب ،وذلك لفائدة ميزانية الدولة.
اﳌادة  : ١4١تعـ ـّدل وتتّمم أحكـ ـام اﳌـ ـادة  ١٠٣مـ ـن اﻷمـ ـر رقـ ـم  ٣١-٩6اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٩شعبـ ـان عـ ـام ١٤١7
اﳌواف ـ ـق  ٣٠ديسمبر سنة  ١٩٩6واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،١٩٩7اﳌعّدلة واﳌتممة ،وﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١٠٣ﲢ ـ ـّدد الـ ـ ـرس ـ ـوم اﳉـ ـمرك ـ ـية اﳌـ ـتعـ ـلقة بالتجـ ـ ـهيزات اﳌ ـ ـس ـ ـتـ ـوردة التـ ـي تـ ـدخل مـ ـباش ـ ـرة ﰲ
ﲢقيق استثمار اﻹنشاء والتوسيع ،إذا قامت بها مؤسسات ﲤارس نشاطات أنجزها شباب ذوو مشاريع
مؤهلون لﻼستفادة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض اﳌصغر"
أو "الصندوق الوطني للتأمﲔ عن البطالة” ،بتطبيق نسبة .%5
يـ ـعـ ـفـ ـى م ـن ه ـذه ال ـرسوم الشب ـاب أصح ـاب اﳌشاري ـع اﳌق ـي ـم ـون ب ـاﳋارج ال ـراغ ـب ـون ﰲ اﻻست ـف ـادة م ـن
اﻻمتيازات اﳌمنوحة من هذه اﻷجهزة ،ﻻستحداث نشاطات بالتراب الوطني.
).......................................الباقي بدون تغيير(."..........................................
اﳌادة  : ١42تعّدل أحكام اﳌادة  ١١٠من القانون رقم  26-8٩اﳌؤّرخ ﰲ  ٣١ديسمبر سنة  ١٩8٩واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،١٩٩٠اﳌعّدلة واﳌتمّمة ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة )................................. .١ : ١١٠بدون تغيير(.................................
 .2مركبة واحدة مخصصة لنقل اﻷشخاص محددة ﰲ اﳌوقع التعريفي رقم  ٠٣-87تكون قوتها اﳉبائية
مساوية أو ﻻ تفوق  ١٠أحصنة ،أو مركبة بعجلتﲔ خاضعة للترقيم .ويجب أن تكون هذه السيارات جديدة عند
تاريخ استيرادها.
 .٣يتم قبول البضائع اﳌشار إليها ﰲ الفقرتﲔ ١و ،2عند جمركتها وبغرض وضعها لﻼستهﻼك ،مع
اﻹعفاء من إجراءات الرقابة عﲆ التجارة اﳋارجية ومن دفع اﳊقوق والرسوم عندما ﻻ تتعدى قيمتها
اﻹجمالية ،ﲟا فيها اﳌركبة ،خمسة مﻼيﲔ دينار ) 5.٠٠٠.٠٠٠دج(.
) .................................................. ٤بدون تغيير(..................................................
 .5ﲢدد كيفيات  )...................الباقي بدون تغيير(."............................................
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اﳌادة  : ١4٣تنشأ إتاوة قدرها  ١٠دج عن كل كيلوغرام من السمك يتم استيراده.
يوزع ناﰋ هذه اﻹتاوة كاﻵتي :
–  %55لفائدة ميزانية الدولة،
–  %٤5لفائدة الغرفة اﳉزائرية للصيد البحري وتربية اﳌائيات.
تتكفل الغرفة اﳉزائرية للصيد البحري وتربية اﳌائيات بتوزيع ناﰋ اﻹتاوة عﲆ الغرف الوﻻئية
الساحلية والغرف ما بﲔ الوﻻيات وفق اﻷقساط اﳌذكورة أدناه :
–  %25لفائدة الغرف الوﻻئية الساحلية،
–  %١٤لفائدة الغرف ما بﲔ الوﻻيات،
–  %6لفائدة الغرفة اﳉزائرية للصيد البحري وتربية اﳌائيات.
تدفع هذه اﻹتاوة إﱃ قباضة الضرائب اﳌختصة إقليميا من طرف اﳌستورد قبل دفع اﳊقوق اﳉمركية
للسلع.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف باﳌالية والوزير اﳌكلّف
بالصيد البحري.
اﳌادة  : ١44تعّدل أحكام اﳌادة  ١١٣من القانون رقم  ١٤-١6اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول عام  ١٤٣8اﳌوافق 28
ديسمبر سنة  2٠١6واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١7وﲢرر كما يأتي:
"اﳌادة  : ١١٣يمكن تسوية وضعية البنايات اﳌزودة برخصة البناء ) ..................بدون تغيير( ........................
) .........................................بدون تغيير( .............................................
) .........................................بدون تغيير( .............................................
) .........................................بدون تغيير حتى( الّلجنة اﳌشكلة من أجل الفصل ﰲ طلبات التسوية.
تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بﲔ  %١٠و %25من قيمة البناية محل مخالفة رخصة البناء
وحسب طبيعة اﳌخالفة.
يسري مفعول هذا اﳊكم ابتداء من أول جانفي سنة .2٠2١
ﲢدد كيفيات تطبيق  ) .............الباقي بدون تغيير( .".......................................
اﳌادة  : ١45تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ٩2من قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١7وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ٩2يتـ ـم ﲢـ ـويـ ـ ـل الرس ـ ـم ع ـ ـﲆ طلبـ ـ ـات تسجي ـ ـل اﳌنتج ـ ـات الصيدﻻني ـ ـة والرقاب ـ ـة عـ ـﲆ مجموع ـ ـ ـة
اﳌنتجات الصيدﻻنية ،التي ﰎ ﲢديد أسعارها وفًقا ﻷحكام اﳌادة  ٩2من قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١7من
اﳌختبر الوطني للمنتجات الصيدﻻنية إﱃ الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدﻻنية.
يخصص ناﰋ الرسم بنسبة :
–  %5٠لصالح ميزانية الدولة،
–  %5٠لصالح ميزانية الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدﻻنية ".
اﳌادة  : ١4٦تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ١١١من القانون رقم  ١١-١7اﳌؤّرخ ﰲ  27ديسمبر سنة 2٠١7
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١8وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١١١يتعّين عﲆ كـ ـل متعامـ ـل اقتص ـادي )............ب ـدون تغيير حت ـى( أن يضع ﲢت تصرف
اﳌستهلك وسائل الدفع اﻹلكتروني ،قصد السماح له ،بناء عﲆ طلبه ،بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه
البنكي أو البريدي اﳌوطن قانونا عﲆ مستوى بنك معتمد أو بريد اﳉزائر.
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أي إخﻼل ) .................................بدون تغيير حتى(
عﲆ اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ اﻻمتثال ﻷحكام هذه اﳌادة بتاريخ  ٣١ديسمبر سنة  ،2٠2١كأقصى حد.
اﳌادة  : ١47دون اﻹخـ ـ ـﻼل ب ـ ـاﻷحك ـ ـام الت ـ ـشـ ـريعي ـ ـة والت ـ ـنظيمية السـ ـارية اﳌفـ ـع ـولُ ،يسّلم العتاد والتجهيزات
ﳌصادرة واﳌتخﲆ عنها أو اﳌوضوعة رهن اﻹيداع اﳉمركي مقابل إبراء
واﳌنتوجات اﳊساسة اﶈجوزة وا ُ
لغرض التنازل اﶈتمل عنها بدون عوض لفائدة مصالح وزارة الدفاع الوطني.
ﻻ بعد أن يصبح هذا العتاد والتجهيزات
غير أنه ﻻ يمكن أن تتم عملية التنازل الودي بدون عوض إ ّ
واﳌنتوجات اﳊساسة مكتسبة نهائيا لفائدة اﳋزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم اﳉمركيﲔ الساريي
اﳌفعول.
ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة وكذا قائمة العتاد والتجهيزات واﳌنتوجات اﳊساسة
القابلة للتنازل عنها بدون عوض ،ﲟوجب قرار وزاري مشترك بﲔ وزيري الدفاع الوطني واﳌالية".
اﳌادة  : ١4٨تلغى أحكام اﳌادة  ٤5من القانون رقم  ١2-١2اﳌؤّرخ ﰲ  26ديسمبر سنة  2٠١2واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة .2٠١٣
اﳌادة  : ١4٩تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  5١من القانون رقم  ١١-٩٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١5رمضان عام  ١٤2٠اﳌوافق
 2٣ديسمبر سنة  2٠٠٠واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٠وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 5١تعفى من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ومن اﳊقوق اﳉمركية ،نماذج التجميع اﳌوجهة “”SKD
و” “CKDاﳌوجهة للمؤسسات التي تشترك فيها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وﲡاري تابعة للقطاع
اﻻقتصادي للجيش الوطني الشعبي ،ﰲ إطار نشاطات إنتاج أو تركيب اﳌركبات.
ﻻ تطبق أحكام اﳌادة  6٠من قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  2٠2٠عﲆ اﳌؤسسات ذات الطابع الصناعي
والتجاري التابعة للقطاع اﻻقتصادي للجيش الوطني الشعبي اﳌذكورة أعﻼه ،وكذا الشراكات التي يمتلك
فيها هذا اﻷخير أغلبية اﻷسهم".
اﳌادة  : ١50تع ـ ـّدل وتتّمم أحك ـ ـام اﳌـ ـادة  58مـ ـن القانـ ـون رق ـ ـم  ١١-٩٩اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١5رمضـ ـان عـ ـام ١٤2٠
اﳌوافق  2٣ديسمبر سنة  ١٩٩٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٠وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 58تتّمم بيانات الفصول رقم  7٣و 8٤و 85و 87من قائمة التعريفة اﳉمركية ببيان تكميﲇ
يحرر كما يأتي :
يخضع القبول ﲢت الوضعية الفرعية اﳌتعلقة بنماذج التجميع اﳌوجهة للصناعات التركيبية والنماذج
اﳌسّماة "كومليتﲇ نوكد داون" ) (CKDاﳌقّيدة ﰲ هذا الفصل ،إﱃ الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم
اﳌعمول به.
ﻻ تخضع ﻷحكام الفقرة السابقة ،اﳌؤسسات التي تشترك فيها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي
وﲡاري تابعة للقطاع اﻻقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
غير أن اﻻستفادة من النظام اﳉبائي اﳌمنوح لنماذج التجميع اﳌوجهة للصناعات التركيبية والنماذج
اﳌسّماة "كومليتﲇ نوكد داون" ) (CKDاﳌستوردة من طرف اﳌؤسسات اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة السابقة،
يخضع ﻻستصدار بطاقة ﲢدد القائمة اﳊصرية للقطع واﳌكونات اﳌشكلة للنموذج من طرف مصالح الوزارة
اﳌكلفة بالصناعة.
يطبق كذلك النظام اﳉبائي اﳌمنوح لنماذج التجميع اﳌوجهة للصناعات التركيبية والنماذج اﳌسّماة
"كومليتﲇ نوكد داون") (CKDاﳌستوردة من طرف اﳌؤسسات اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة السابقة عﲆ
القطع واﳌكونات اﳌشكلة للنموذج عندما تستورد بشكل منفصل".
اﳌادة  : ١5١تعّدل أحكام اﳌادة  5٠من القانون رقم  ٠7-2٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شوال عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو
سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠وﲢرر كما يأتي :
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"اﳌادة  : 5٠تكتسي الطابع اﻹستراتيجي ،القطاعات اﻵتية :
– استغﻼل القطاع الوطني للمناجم ،وكذا أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج عﲆ
السطح أو ﲢت اﻷرض ،باستثناء اﶈاجر واﳌرامل،
– اﳌنبع لقطاع الطاقة )..........................الباقي بدون تغيير( .”.............................
اﳌادة  : ١52تعّدل أحكام اﳌاّدة  55من القانون رقم  ٠7-2٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شوال عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو
سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 55تعفـ ـى مـ ـن اﳊقـ ـوق اﳉمركيـ ـة والرسـ ـم عﲆ القيمة اﳌضافة ﳌدة سنتﲔ ) (2قابلة للتجديد،
اﳌك ـ ـ ـونـ ـات واﳌ ـ ـ ـواد اﻷوليـ ـ ـة اﳌستـ ـ ـوردة أو التـ ـ ـي ﰎ اقتن ـ ـاؤهـ ـ ـ ـا محليـ ـ ـ ـا مـ ـ ـن طـ ـ ـ ـرف اﳌتع ـامـ ـلـ ـﲔ مـ ـ ـن الباط ـ ـ ـن
واﳌنتجﲔ ) ........................الباقي بدون تغيير( .”.....................
اﳌادة  : ١5٣تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  6٠من القانون رقم  ٠7-2٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شوال عام  ١٤٤١اﳌوافق ٤
يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 6٠تعفـ ـى مـ ـن اﳊقـ ـوق اﳉمركيـ ـة والرس ـم ع ـﲆ القـيمـ ـة اﳌضاف ـ ـة ،اﳌ ـ ـواد اﻷوليـة اﳌسـت ـ ـوردة أو
الـتي ).........................بدون تغيير(................................
ن اﳌؤسسات التابعة للقطاع اﻻقتصادي للجيش الوطني الشعبي غير معنية باﻷنظمة التفضيلية
إ ّ
موضوع هذه اﳌادة ،وتخضع للنظام اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  5١من قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٠اﳌعّدلة
واﳌتّممة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا التدبير والشروط اﳌـحددة ﰲ دفتر الشروط ،عن طريق التنظيم”.
اﳌادة  : ١54يعّد التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة خﻼل الفترة ،2٠2٣-2٠22
كما يأتي :
بآﻻف د.ج
2022

2023

نفقات التسيير

5.358.885.014

5.505.409.719

نفقات التجهيز

3.246.596.328

3.174.934.656

مجموع نفقات اﳌيزانية

8.605.481.342

8.680.344.375
بآﻻف د.ج

2022

2023

اﳉباية البترولية

2.130.896.267

2.266.386.047

اﳌوارد العادية

3.542.447.565

3.608.495.807

مجموع موارد اﳌيزانية

5.673.343.832

5.874.881.854

يمكن أن تخضع هذه اﳌبالغ إﱃ تعديل لتحدد بصفة نهائية ﰲ إطار قانون اﳌالية للسنة اﳌعتبرة.
الفصل الرابع
الرسوم شبه اﳉبائية
)للبيان(
اﳌادة  : ١55تعـ ـ ـّدل وتتـ ـّمم أحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  52مـ ـن القان ـ ـون رق ـ ـم  ٠6-2٠٠٠اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  27رمض ـ ـان عـ ـ ـام ١٤2١
اﳌوافق  2٣ديسمبر سنة  2٠٠٠واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠١اﳌعّدلة ﲟوجب اﳌادة  8٤من اﻷمر رقم
 ٠١-٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رجب عام  ١٤٣٠اﳌوافق  22يوليو سنة  2٠٠٩واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة
 ،2٠٠٩وﲢرر كما يأتي :
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"اﳌادة  : 52يخصص حاصل الرسوم شبه اﳉبائية اﶈصلة بعنوان إيداع وإشهار العﻼمات اﳌودعة عﲆ
اﳌستوى الوطني بنسبة  %٣٠لصالح اﳌعهد اﳉزائري للتقييس ،ﳌا يتم اقتطاع هذه الرسوم عن طريق أو
لصالح اﳌعهد الوطني اﳉزائري للملكية الصناعية".
اﳉزء الثاني
اﳌيزانية والعمليات اﳌالية للدولة
الفصل اﻷول
اﳌيزانية العامة للدولة
القسم اﻷول
اﳌوارد
اﳌادة  : ١5٦وفق ـ ـا للبي ـ ـان )أ( اﳌلحـ ـق به ـ ـذا القان ـ ـون ،تقـ ـ ـدر اﻹي ـ ـرادات واﳊواص ـ ـل واﳌداخي ـ ـل اﳌطبقـ ـة
عﲆ النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة  ،2٠2١بخمسة آﻻف وثﻼثمائة وثمانية وعشرين مليارا
ومائة واثنﲔ وثمانﲔ مليونًا وأربعمائة وستة وعشرين ألف دينار ) 5.٣28.١82.٤26.٠٠٠دج (.
القسم الثاني
النفقات
اﳌادة  : ١57يفتح ،بعنوان سنة  ،2٠2١قصد ﲤويل اﻷعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
 /١اعتماد ماﱄ مبلغه خمسة آﻻف وثﻼثمائة وأربعة عشر مليارا وخمسمائة وستة مﻼيﲔ وخمسمائة
وتسعة وعشرين ألف دينار ) 5.٣١٤.5٠6.52٩.٠٠٠دج( لتغطية نفقات الـتسيير ،يوزع حـسب كل دائرة وزارية
طبقا للجدول )ب( اﳌلحق بهذا القانون.
 /2اعـتماد ماﱄ مبلغه ألفان وسبعمائة وثمانية وتسعون مليارا وخمسمائة وأربعة وعشرون مليونا
وتسعمائة وثﻼثة وعشرون ألف ديـنار ) 2.7٩8.52٤.٩2٣.٠٠٠دج( لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي،
يوزع حسب كل قطاع ،طبقا للجدول )ج( اﳌلحق بهذا القانون.
اﳌادة  : ١5٨يبرمج ،خﻼل سنة  ،2٠2١سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وثمانمائة واثنان وثمانون
مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليونا وستمائة وستة وسبعون ألف دينار ) ١.882.١85.676.٠٠٠دج( يوزع
حسب كل قطاع ،طبقا للجدول )ج( اﳌلحق بهذا القانون.
يغطي هذا اﳌبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج اﳉاري ،وتكلفة البرامج اﳉديدة التي يمكن أن تسجل خﻼل
سنة .2٠2١
ﲢدد كيفيات التوزيع ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
ميزانيات مختلفة
القسم اﻷول
اﳌيزانية اﳌلحقة
)للبيان(
القسم الثاني
ميزانيات أخرى
اﳌادة  : ١5٩توج ـ ـه مساهمـ ـة هيئـ ـات الضمـ ـان اﻻجتماع ـ ـي ﰲ ميزانيـ ـة القطاع ـ ـات الصحي ـة واﳌؤسس ـات
اﻻستشفائيـ ـة الـمتخصصـ ـة )ﲟ ـا فيهـ ـا الـمراكـ ـز اﻻستشفائي ـة اﳉامعي ـة( للتغطية اﳌالية للتكاليف اﳌتعلقة
من لـهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
بالتكفل الطبي لصالح اﳌؤ ّ
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من لهم اجتماعيا اﳌتكفل بهم ﰲ اﳌؤسسات
يطبق هذا التمويل عﲆ أساس اﳌعلومات اﳌتعلقة باﳌؤ ّ
الصحية العمومية ،وذلك ﰲ إطار العﻼقات الـتعاقدية التي تربط بﲔ الضمان اﻻجتماعي ووزارة الصحة
والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات.
ﲢدد كيفيات تنفيذ هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
وعﲆ سبيل التقـدير ،وبالنسبة لسنة ،2٠2١ﲢـدد هذه اﳌـساهمة ﲟبلغ مائة واثنﲔ مليار وأربعمائة
وستة وخمسﲔ مليونا ومائة وأربعة وأربعﲔ ألف دينار ) ١٠2.٤56.١٤٤.٠٠٠دج(.
تتكفل مـيزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وﲤويل العﻼج الـمقدم للمعوزين
من لـهم اجتماعيا.
غير اﳌؤ ّ
الفصل الثالث
اﳊسابات اﳋاصة باﳋزينة
اﳌادة  : ١٦0تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ١٩6من القانون رقم  2٠-87اﳌؤّرخ ﰲ  2٣ديسمبر سنة ١٩87
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،١٩88اﳌعّدل واﳌتّمم ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١٩6يفت ـ ـح ﰲ كتابات اﳋزين ـ ـة ) ..........ب ـ ـدون تغييـ ـر حتـ ـى( موجـ ـه للتكفـ ـل بالنفقـ ـات اﳌرتبطة
بسياسة دعم الدولة للسكن باﻹضافة إﱃ أجر الهيئة الوسيطة اﳌكلفة بالتسيير اﳌاﱄ للعمليات اﳌقررة
ضمن هذا اﳊساب.
اﻵمر بصرف هذا اﳊساب هو الوزير اﳌكلف بالسكن.
ويمّول هذا اﳊساب ﲟا يأتي :
) ...................................الباقي بدون تغيير( ."...................................
اﳌادة  : ١٦١تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ١٤٣من اﻷمر رقم  ٠٣-٩٤اﳌؤّرخ ﰲ  27رجب عام  ١٤١5اﳌوافق ٣١
ديسمبر سنة  ١٩٩٤واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،١٩٩5اﳌعّدلة واﳌتّممة ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١٤٣يفت ـ ـح ﰲ كتابات اﳋزينـ ـة ،حساب تخصـ ـيص خ ـ ـاص رقم ـ ـه  ٣٠2-٠7٩وعنوانـ ـه "الصنـدوق
الوطني للمياه".
يقّيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
– ).........................................بدون تغيير(،.................................
– ).........................................بدون تغيير(،.................................
– حصة من عائدات اﻹتاوة اﳌستحقة لﻼستخدام بعنوان اﻻستعمال لقاء عوض ﻷمﻼك الري العمومي
بالنسبة للمياه اﳌعدنية ومياه الينابيع،
– ).........................................بدون تغيير(،.................................
– ).........................................بدون تغيير(،.................................
– حصة من عائدات اﻹتاوة اﳌستحقة لﻼستخدام بعنوان اﻻستعمال لقاء عوض ﻷمﻼك الري العمومي
بالنسبة ﻻقتطاع اﳌياه ﻻستعمالها ﰲ الفﻼحة،
– ).........................................بدون تغيير(،.................................
ﰲ باب النفقات :
– ).........................................بدون تغيير(.”.................................
اﳌادة  : ١٦2تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ١7٣من اﳌرسوم التشريعي رقم  ٠١-٩٣اﳌؤّرخ ﰲ  26رجب عام
 ١٤١٣اﳌوافق  ١٩يناير سنة  ١٩٩٣واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،١٩٩٣اﳌعّدلة واﳌتّممة ،وﲢرر كما يأتي :
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"اﳌادة  : ١7٣تتحمل موارد اﳋزينة العمومية اﻻلتزامات اﳌالية الداخلية واﳋارجية التي تعهدت بها
الدولة فيما يخص النفقات غير اﳌنصوص عليها ﰲ ميزانية الدولة.
ويفتح لهذا الغرض ﰲ كتابات اﳋزينة الرئيسية حساب تخصيص خاص رقم  ٣٠2-٠7٣عنوانه "نفقات
حساب اﻻلتزامات الداخلية واﳋارجية للدولة".
يقّيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات:
– مخصصات اﳌيزانية،
– اﳌساهمات اﶈتملة من اﳌتعاملﲔ اﳌواطنﲔ اﳌستفيدين من ضمان الدولة،
منة ﳊساب الدولة ﰲ إطار القروض عند التصدير،
– اﻷقساط اﳌقبوضة فيما يتعلق باﻷخطار اﳌؤ ّ
– اﳌبال ـ ـغ اﳌستـ ـردة فيمـ ـا يتعل ـ ـق بالتعويضـ ـات اﳌدفوعـ ـة والعائ ـ ـدات اﳌختلفـ ـة ﰲ إطـ ـار القـ ـروض عنـ ـد
التصدير،
– كل اﳌوارد اﻷخرى اﳌرتبطة بسير هذا اﳊساب.
ﰲ باب النفقات :
– اﳌبالـ ـغ اﳌسددة الناﲡـ ـة عـ ـن اﻻلتزامـ ـات الداخليـ ـة واﳋارجيـ ـة ،غي ـ ـر اﳋاضعـ ـة مـ ـن جهـ ـة أخـرى ﻷحكـام
خاصة،
– اﳌبالغ اﳌسددة الناﲡة عن تنفيذ ضمانات الدولة للقروض الداخلية واﳋارجية،
منة ﳊساب الدولة ﰲ إطار القروض عند التصدير.
– التعويضات اﳌدفوعة فيما يتعلق باﻷخطار اﳌؤ ّ
تعّين الشركة اﳉزائرية للتأمﲔ وضمان الصادرات لتسيير تأمﲔ القرض عند التصدير.
الوزير اﳌكلف باﳌالية هو اﻵمر الرئيسي بصرف هذا اﳊساب.
ﲢدد كيفيات سير هذا اﳊساب عن طريق التنظيم".
اﳌادة  : ١٦٣تعـ ـّدل وتتّمم أحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  ١٠8مـ ـن القان ـ ـون رق ـ ـم  ١٠-١٤اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٣١ديسمبـ ـر سنـ ـة 2٠١٤

واﳌتضمـ ـن قانـ ـون اﳌاليـ ـة لسنـ ـة  ،2٠١5اﳌعّدلـ ـة واﳌتّمـمة باﳌ ـ ـادة  87م ـ ـن القان ـون رقـ ـ ـم  ١8-١5اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ ٣٠
ديسمبر سنة  2٠١5واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١6وﲟوجب اﳌادة  ١2٤من القانون رقم  ١٤-١6اﳌؤّرخ

ﰲ  28ديسمبر سنة  2٠١6واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١7وﲟوجب اﳌادة  ١2٩من القانون رقم ١٤-١٩
اﳌؤّرخ ﰲ  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠2٠وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١٠8يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب تخصيص خاص رقمه  ٣٠2-١٣١عنوانه “الصندوق الوطني
للتحكم ﰲ الطاقة والطاقات اﳌتجددة واﳌشتركة"
) ......................................................................................................................................بدون تغيير حتى(
ﰲ باب اﻹيرادات :
السطر " : ١الطاقات اﳌتجددة واﳌشتركة"
) .......................................................................................................................................بدون تغيير حتى(
– رصيد السطر " : 2الطاقات اﳌتجددة غير اﳌوصولة بشبكة الكهرباء الوطنية" من حساب التخصيص
اﳋاص رقم  ٣٠2-٠65الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" ،اﳌضبوط بتاريخ  ٣١ديسمبر سنة ،2٠2٠
السطر " : 2التحكم ﰲ الطاقة" :
) ...................................................................................................................................بدون تغيير حتى(
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ﰲ باب النفقات :
السطر " : ١الطاقات اﳌتجددة واﳌشتركة"
) .......................................................................................................................................بدون تغيير حتى(
– اﳌخصصات اﳌوجهة لتمويل اﻷعمال واﳌشاريع اﳌسجلة ﰲ إطار ترقية الطاقات اﳌتجددة غير
اﳌوصولة بشبكة الكهرباء الوطنية.
السطر " : 2التحكم ﰲ الطاقة "
) ................................بدون تغيير( ...............................
الوزير اﳌكلف باﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة هو اﻵمر بصرف هذا اﳊساب.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم".
اﳌادة  : ١٦4تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ١28من القانون رقم  ١٤-١٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام ١٤٤١
اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠2٠وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ١28يفت ـ ـح ﰲ حسابـ ـات اﳋزينـ ـة حسـ ـاب تخصـ ـيص خـ ـاص رقمـ ـه  ٣٠2-٠65عنوانـ ـه "الصندوق
الوطني للبيئة والساحل".
يقّيد هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
– الرسم عﲆ اﻷنشطة اﳌلوثة أو اﳋطيرة عﲆ البيئة،
– الرسوم اﳋاصة اﶈددة ﲟوجب قوانﲔ اﳌالية،
صلة بعنوان اﳌخالفات للتشريع اﳌتعلق بحماية البيئة،
– حاصل الغرامات اﶈ ّ
– الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
– التعويضات بعنوان النفقات ﻹزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيماوية خطرة ﰲ البحر
وﰲ مجال الري العمومي والطبقات اﳌائية الباطنية وﰲ التربة واﳉو،
– اﳌخصصات اﶈتملة ﳌيزانية الدولة،
– كل اﳌساهمات أو اﳌوارد اﻷخرى.
ﰲ باب النفقات :
– ﲤويل أنشطة مراقبة البيئة وفرض الرقابة عليها،
– ﲤويل أنشطة التفتيش البيئي،
– النفقات اﳌتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وﲡديدها وإعادة تأهيلها،
– النفقات اﳌتعلقة بالتدخﻼت اﻻستعجالية ﰲ حالة تلوث بحري مفاجئ،
– نفقات اﻹعﻼم والتوعية والتعميم والتكوين ،اﳌرتبطة بالبيئة والتنمية اﳌستدامة،
– اﻹعانات اﳌوجهة للدراسات والنشاطات اﳌتعلقة بإزالة التلوث الصناعي واﳊضري،
– اﳌساهمات اﳌالية ﳌراكز الردم التقني ﳌدة ثﻼث ) (٣سنوات ،ابتداء من وضعها قيد اﻻستغﻼل،
– ﲤويل أنشطة حماية وتثمﲔ اﻷوساط البحرية واﻷرضية،
– ﲤويل برامج حماية وإعادة تأهيل اﳌواقع الطبيعية واﳌساحات اﳋضراء،
– ﲤوي ـ ـل عمليـ ـات اﶈافظـ ـة واﳊفـ ـاظ عـ ـﲆ التنـ ـوع البيولوج ـ ـي واﻷنظمـ ـة البيئيـ ـة واﳌـ ـوارد الطبيعيـ ـة
ومكافحة التغيرات اﳌناخية وتثمينها،
– ﲤويل أنشطة إحياء اﻷيام الوطنية والعاﳌية ذات الصلة بحماية البيئة،
– ﲤويل العمليات اﳌرتبطة ﲟنح جوائز مختلفة ﰲ إطار حماية البيئة،
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– التكفل بالنفقات اﳌتعلقة بإنجاز أنظمة اﻹعﻼم اﳌرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة اﻹعﻼم اﻵﱄ،
– ﲤويل التقارير واﳌخططات البيئية،
– ﲤويل اﻷنشطة واﻹعانات اﳌرتبطة باﻻقتصاد اﻷخضر،
– ﲤويل الدراسات ،ﻻسيما تلك اﳌرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم اﳌتعلقﲔ بالبيئة.
الوزير اﳌكلف بالبيئة هو اﻵمر بصرف هذا اﳊساب.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم".
اﳌادة  : ١٦5تع ـ ـ ـّدل وتتـ ـّمم أحك ـ ـام اﳌـ ـادة  ٩2م ـ ـن القانـ ـون رق ـ ـم  ١8-١5اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٣٠ديسمب ـ ـر سن ـ ـ ـة 2٠١5
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١6اﳌعّدلة ﲟوجب اﳌادة  ١2٩من القانون رقم  ١٤-١6اﳌؤّرخ ﰲ  28ديسمبر
سنة  2٠١6واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١7اﳌعّدلة ﲟوجب اﳌادة  7١من القانون رقم  ٠7-2٠اﳌؤّرخ ﰲ ٤
يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : ٩2يفت ـ ـح ﰲ كتاب ـ ـات اﳋ ـزين ـ ـة العمومي ـ ـة حس ـ ـاب تخص ـ ـيص خـ ـاص رق ـ ـمه  ٣٠2-١٤٤عنوان ـ ـ ـه
"صندوق التضامن للرعايا اﳉزائريﲔ اﳌتوفﲔ ﰲ اﳋارج".
يقّيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
)..................…........................بدون تغيير(..........................................
ﰲ باب النفقات :
– التكفل بنفقات نقل جثامﲔ أفراد اﳉالية اﳉزائرية اﳌعوزين اﳌتوفﲔ ﰲ اﳋارج أو الذين تبرر
عائﻼتهم ضعف اﻹمكانيات بخصوص التمويل الذي يسمح بعودتهم إﱃ أرض الوطن.
)...........................................الباقي بدون تغيير(.”.....................................
اﳌادة  : ١٦٦تعّدل أحكام اﳌادة  65من القانون رقم  ١8-١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق 27
ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٩اﳌتّممة باﳌادة  ١27من القانون رقم  ١٤-١٩اﳌؤّرخ
ﰲ  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠2٠وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 65يفتح ) .......................................................................................بدون تغيير حتى( لسنة .2٠22
يقّيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات
)............بدون تغيير(..........
ﰲ باب النفقات :
النفقات اﳌرتبطة ) ..............بدون تغيير حتى( سنة .2٠22
) .........................الباقي بدون تغيير(."..................................
اﳌادة  : ١٦7تقفل ح ـ ـسـ ـ ـابات التخ ـ ـص ـ ـيص اﳋ ـ ـاص اﳌ ـ ـب ـ ـينة ﰲ اﳌـ ـلـحق اﳌرفق .غير أن هذه اﳊسابات
تستمر ﰲ العمل إﱃ غاية وضع إجراء اﻹدراج ﰲ اﳌيزانية اﳌناسب الذي يجب أن يكون ﰲ أجل أقصاه ٣١
ديسمبر سنة  .2٠2١وهو التاريخ الذي تقفل فيه هذه اﳊسابات نهائيا وتصب أرصدتها ﰲ حساب نتائج
اﳋزينة ،باستثناء تلك اﳋاصة بحسابات التخصيص اﳋاص الستة ) (6أﻻ وهي رقم " ٣٠2-٠8٩الصندوق
اﳋاص لتطوير مناطق اﳉنوب" واﳊساب رقم " ٣٠2-١١6الصندوق اﳋاص للتنمية اﻻقتصادية للهضاب
العليا" واﳊس ـ ـ ـ ـاب رق ـ ـم " ٣٠2-١٣٠صن ـ ـدوق ضم ـ ـان اﳉم ـاع ـ ـات اﶈلي ـ ـة" واﳊسـ ـاب رق ـ ـ ـم " ٣٠2-١٤2صن ـ ـدوق
النفق ـ ـة" واﳊساب رقم " ٣٠2-٠٤7تسيير أحياء الشرطة التابعة ﻷمﻼك الدولة من قبل اﳌديرية العامة لﻸمن
الوطني" واﳊساب رقم " ٣٠2-٠55تسيير اﻷحياء العسكرية".
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ﲡمع عمليات حساب التخصيص اﳋاص رقم  ٣٠2-٠8٩واﳊساب رقم  ٣٠2-١١6ضمن حساب التخصيص
اﳋاص رقم " ٣٠2-١٤5صندوق تسيير عمليات اﻻستثمارات اﳌسجلة بعنوان ميزانية ﲡهيز الدولة" الذي
يصبح عنوانه من اﻵن فصاعدا "صندوق تسيير عمليات اﻻستثمارات اﳌسجلة بعنوان ميزانية ﲡهيز الدولة
وتطوير مناطق اﳉنوب والهضاب العليا" .وﲢول أرصدتها إﱃ حساب التخصيص اﳋاص رقم .٣٠2-١٤5
ﲡمع عمليات حساب التخصيص اﳋاص رقم " ٣٠2-١٣٠صندوق التضامن للجماعات اﶈلية" ضمن
حساب التخصيص اﳋاص رقم  ٣٠2-٠2٠الذي يصبح عنوانه من اﻵن فصاعدا "صندوق التضامن وضمان
اﳉماعات اﶈلية" ،وﲢول أرصدتها إﱃ حساب التخصيص اﳋاص رقم .٣٠2-٠2٠
ﲡمـ ـع عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـات حساب الـ ـتـ ـخصيص اﳋاص رق ـم " ٣٠2-١٤2الصن ـدوق اﳋاص بـالـنـفـقـة" ضمـ ـن حساب
التخصيص اﳋاص رقم " ٣٠2-٠6٩الصندوق اﳋاص بالتضامن الوطني" الذي يصبح عنوانه من اﻵن فصاعدا
"الصندوق اﳋاص بالتضامن الوطني والنفقة" .وﲢول أرصدتها إﱃ حساب التخصيص اﳋاص رقم .٣٠2-٠6٩
إن بواقي حسابي التخصيص اﳋاص رقم " ٣٠2-٠٤7تسيير أحياء الشرطة التابعة ﻷمﻼك الدولة الوطنية
من قب ـ ـل اﳌديري ـة العامة لﻸمن الوطني ورقم " ٣٠2-٠55تسيير اﻷحياء العسكرية" ﲢل موضوع الدفع ﰲ
حساب إيداع أموال اﳌسّيرين اﳌعنيﲔ.
يجـ ـب أن يكـ ـون تعديـ ـل سيـ ـر اﳊسـ ـاب رقـ ـم  ٣٠2-١٤5ورقـ ـم  ٣٠2-٠2٠ورقـ ـم  ٣٠2-٠6٩ﰲ أج ـ ـل أقصـ ـ ـاه ٣١
ديسمبر سنة  ،2٠2١عن طريق التنظيم.
سيتم التكفل بالنفقات اﳌتعلقة بتخفيض نسبة الفوائد من اﻻعتمادات التقييمية اﳌسجلة ﰲ اﳌيزانية
العامة للدولة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﳊاجة ،عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع
أحكام مختلفة مطبقة عﲆ العمليات اﳌالية للدولة
اﳌادة  : ١٦٨تـ ـكـ ـتـ ـسي طاب ـ ـعـ ـا احـ ـ ـتياطيا اﻻعـ ـتمادات اﳌـ ـسـجلة ﰲ الفصول التي تتضمن نفقات التسيير
اﻵتية :
 -١رواتب النشاط،
 -2التعويضات واﳌنح اﳌختلفة،
 -٣اﳌستخدمون اﳌتعاقدون ،الرواتب ،منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي،
 -٤اﳌنح العائلية،
 -5الضمان اﻻجتماعي،
 -6اﳌنح وتعويضات التدريب والرواتب اﳌسبقة ومصاريف التكوين،
 -7إعانات التسيير اﳌخصصة للمؤسسات العمومية اﻹدارية اﳌنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خﻼل
السنة اﳌالية،
 -8النفقات اﳌرتبطة بالتزامات اﳉزائر إزاء الهيئات الدولية )اﳌساهمات واﻻشتراكات(.
اﳌادة  : ١٦٩ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون
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اﳌﻼح ـق
اﳉدول )أ(
اﻹيرادات النهائية اﳌطبقة عﲆ ميزانية الدولة لسنة 202١
إيرادات اﳌيزانية

اﳌبالغ )بآﻻف دج(

 - ١اﳌوارد العادية
 - ١.١اﻹيرادات اﳉبائية :
 - ٠٠١ - 2٠١حواصل الضرائب اﳌباشرة........................................................

1.254.158.162

 - ٠٠2 - 2٠١حواصل التسجيل والطابع...........................................................

61.639.866

 - ٠٠٣ - 2٠١حواصل الضرائب اﳌختلفة عﲆ اﻷعمال....................................

997.330.825

)منها الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة اﳌطبق عﲆ اﳌنتوجات اﳌستوردة(......

401.985.672

 - ٠٠٤ - 2٠١حواصل الضرائب غير اﳌباشرة................................................

29.618.500

 - ٠٠5 - 2٠١حواصل اﳉمارك.........................................................................

308.956.650

اﳌجموع الفرعي )(١

2.651.704.004

 - 2 - ١اﻹيرادات العادية
 - ٠٠6 - 2٠١حواصل ومداخيل أمﻼك الدولة....................................................

35.397.324

 - ٠٠7 - 2٠١اﳊواصل اﳌختلفة للميزانية.....................................................

156.800.000

 - ٠٠8 - 2٠١اﻹيرادات النظامية......................................................................

50.000

اﳌجموع الفرعي )(2

192.247.324

 - ٣ - ١اﻹيرادات اﻷخرى :
اﻹيرادات اﻷخرى............................................................................................

565.000.000

اﳌجموع الفرعي )(٣

565.000.000

مجموع اﳌوارد العادية

3.408.951.328

 - 2اﳉباية البترولية
 - ٠١١ - 2٠١اﳉباية البترولية.......................................................................
اﳌجموع العام لﻺيرادات

1.919.231.097
5.328.182.426
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اﳉدول )ب(
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة  202١حسب كل دائرة وزارية
الـ ـدوائ ـ ـر ال ـوزاريـ ـ ـة
رئاسة اﳉمهورية
مصالح الوزير اﻷول
الدفاع الوطني
الشؤون اﳋارجية
الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية
العدل
اﳌاليـ ـة
الطاقة
اﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة
اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق
الشؤون الدينية واﻷوقاف
التربية الوطنية
التعليم العاﱄ والبحث العلمي
التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ
الثقافة والفنون
الشباب والرياضة
الرقمنة واﻹحصائيات
البريد ،اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية
التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة
الصناعة
اﳌناجم
الفﻼحة والتنمية الريفية
السكن والعمران واﳌدينة
التج ـ ـارة
اﻻتص ـ ـ ـال
اﻷشغال العمومية
النقل
اﳌوارد اﳌائية
السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائﲇ
الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات
العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي
العﻼقات مع البرﳌان
البيئة
الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية
الصناعة الصيدﻻنية
اﳌجموع الفرع ـ ـي
التكاليف اﳌشتركة
اﳌجموع الع ـ ـ ـام

اﳌب ـال ـ ـغ )دج (
9.180.694.000
4.498.985.000
1.230.000.000.000
39.843.200.000
555.565.924.000
82.385.764.000
88.844.915.000
62.212.609.000
268.450.000
235.317.071.000
27.453.234.000
771.349.354.000
370.596.356.000
51.568.735.000
15.241.761.000
38.060.439.000
150.000.000
2.288.950.000
132.651.092.000
4.536.161.000
2.097.763.000
224.454.908.000
17.484.735.000
16.224.651.000
18.179.761.000
16.429.247.000
7.802.104.000
13.929.430.000
3.244.688.000
410.672.176.000
163.123.879.000
228.953.000
2.426.351.000
2.329.987.000
327.000.000
4.620.969.327.000
693.537.202.000
5.314.506.529.000
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اﳉدول )ج(
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  202١حسب القطاعات
)بآﻻف دج(

القطاعات

رخص البرنامج

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

—

اعتمادات الدفع
3.692.317

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

1.820.000

1.820.000

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

46.563.940

214.972.239

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

52.332.900

54.615.196

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

380.636.944

588.064.297

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

94.349.228

122.154.192

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

40.986.844

116.718.336

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

193.755.820

434.244.266

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

800.000.000

600.000.000

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

100.000.000

100.000.000

اﳌجموع الفرعي لﻼستثمار

1.710.445.676

2.236.280.843

دعم النشاط اﻻقتصادي ) تخصيصات ﳊسابات التخصيص

—

395.583.535

اﳋاص وخفض نسب الفوائد(............................................
احتياطي لنفقات غير متوّقعة...............................................

171.740.000

166.660.545

اﳌجموع الفرعي لعمليات برأس اﳌال

171.740.000

562.244.080

1.882.185.676

2.798.524.923

مجموع ميزانية التجهيز
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ملحق
اﳊسابات

العناوين

302.038

تنفيذ أحكام القضاء اﳌقضي بها لصالح اﻷفراد واﳌتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض
الهيئات

302.062

تخفيض نسبة الفائدة

302.073

نفقات باسم اﻻلتزامات الداخلية واﳋارجية للدولة

302.074

نفقات ترقية اﻻدخار

302.149

الصندوق اﳋاص ﻻستغﻼل النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك

302.076

حساب تصفية اﳌؤسسات العمومية

302.047

تسيير أحياء الشرطة التابعة ﻷمﻼك الدولة من قبل اﳌديرية العامة لﻸمن الوطني

302.075

صندوق تعويض ضحايا اﻹرهاب

302.112

صندوق تعويض ضحايا وذوي ضحايا اﻷحداث التي رافقت اﳊركة من أجل استكمال الهوية
الوطنية وترقية اﳌواطنة

302.136

حساب ﲤويل إعادة انتشار أعوان اﳊرس البلدي

302.014

الصن ـدوق الـوطـني لـتـطـويـر الـفـن والـتـقـنـيـة والصنـاعـة السيـنـمـاتـوغـرافـيـة وتـرقـيـة الـفـنـون
واﻵداب

302.123

الصندوق الوطني للتراث الثقاﰲ

302.141

الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة ،عاصمة الثقافة العربية 2٠١5

302.100

الصندوق الوطني للطرقات

302.066

الصندوق الوطني لترقية نشاطات اﳊرف والصناعة التقليدية

302.081

الصندوق الوطني لتهيئة اﻹقليم

302.084

الصندوق اﳋاص لترقية الصادرات

302.055

تسيير اﻷحياء العسكرية

302.087

الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب

302.133

الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي

302.117

الصندوق الوطني لدعم القرض اﳌصغر
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 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١442هـ
 ٣١ديسمبر سنة  2020م

ملحق )تابع(
العناوين

اﳊسابات
302.082

الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

302.058

تسيير التكوين باﳋارج

302.146

حساب تسيير العمليات العقارية للدولة ﰲ اﳋارج

302.124

الصندوق الوطني لدعم تطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة ودعم اﻻستثمار وترقية
التنافسية الصناعية

302.091

صندوق ترقية التمهﲔ والتكوين اﳌهني اﳌتواصل

302.065

الصندوق الوطني للبيئة والساحل

302.135

صندوق الدعم العمومي من الدولة لﻸندية اﶈترفة لكرة القدم

302.128

صندوق ﲤلك اﻻستعمال وتطوير تكنولوجبات اﻹعﻼم واﻻتصال وإعادة هيكلة طيف
الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية

302.138

صندوق مكافحة السرطان

302.089

الصندوق اﳋاص لتطوير مناطق اﳉنوب

302.116

الصندوق اﳋاص بالتنمية اﻻقتصادية للهضاب العليا

302.114

الصندوق اﳋاص ﻹعادة اﻻعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الوﻻية

302.139

الصندوق الوطني للتنمية الفﻼحية

302.140

الصندوق الوطني للتنمية الريفية

302.130

صندوق الضمان للجماعات اﶈلية

302.142

صندوق النفقة

302.150

صندوق دعم وتطوير اﳌنظومة اﻻقتصادية للمؤسسات الناشئة )(Start-up

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  ٣٧٦اﳉزائر  -محطة

