
العدد العدد 77
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

اخلميس اخلميس 29  ربيع األول عام  ربيع األول عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 29  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قانون رقم قانون رقم 16 -  - 14 مؤرخ  مؤرخ في في 28 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1438 ا1وافق  ا1وافق 28  ديسمبر سنة   ديسمبر سنة %2016
يتضمن قانون ا1الية لسنة يتضمن قانون ا1الية لسنة 2017.
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قــانـون رقم قــانـون رقم 16-14 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 ربــيع األول عـام  ربــيع األول عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 28 ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة r2016 يــتــضــمـن قــانـونr يــتــضــمـن قــانـون
اHالية لسنة اHالية لسنة 2017.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rواد 136 و140 و143 و144 منهHال سيما ا rبناء على الدستور -

- و~ـقـتـضى الـقـانــون رقم 84-17 اHـؤرخ في 8 شـوال عـام 1404 اHـوافق 7 يـولـيـو سـنـة 1984 واHـتـعلق
rتممHعدل واHا rاليةHا Yبقوان
rوبعد رأي مجلس الدولة
rانHوبعد مصادقة البر

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

أحكـام تمهيديــةأحكـام تمهيديــة

اHــادة األولى : اHــادة األولى : مع مــراعــاة أحــكــام هـذا الــقــانــونr يــواصل في ســنـة 2017 حتــصـيـل الـضــرائب اHــبــاشـرة
والــرسـوم اHــمــاثـلــة والـضــرائب غــيـر اHــبــاشـرة والــضـرائـب اخملـتــلـفــة وكــذا كل اHـداخــيل واحلــواصل األخـرى
لـصالح الـدولة طبـقا لـلقـوانY والنـصوص الـتطـبيـقية اجلـاري بهـا العـمل عند تـاريخ نشـر هذا الـقانون في

اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

كمـا يواصل خـالل سنة r2017 طـبقا لـلقـوانY واألوامـر واHراسيـم التشـريعـية والـنصوص الـتطـبيـقية
اجلاري بـها العـمل عند تـاريخ نشر هـذا القانـون في اجلريـدة الرسمـية للـجمهـورية اجلزائـرية الد�ـقراطية
الـشعبيةr حتصيـل مختلف احلقوق واحلواصل واHـداخيل اخملصصة للـحسابات اخلاصة للـخزينة واجلماعات

اإلقليمية واHؤسسات العمومية والهيئات اHؤهلة قانونا.

اجلزء األولاجلزء األول
طرق التوازن اHالي ووسائلهطرق التوازن اHالي ووسائله

الفصل األولالفصل األول
أحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHالية للخزينةأحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHالية للخزينة

[للبيان][للبيان]
الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية
القسم األولالقسم األول

الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةالضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة

اHـادة اHـادة 2 : : تـعـــدل أحـكـــام اHـواد 2 و93 و104 من قـانــون الـضـرائب اHـبـاشـرة والـرسـوم اHـمـاثـلـةr وحتـرر
كما يأتي :

قـوانـيـنقـوانـيـن
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"اHادة 2 : يتكون الدخل الصافي اإلجمالي من مجموع اHداخيل الصافية لألصناف اآلتية :
rأرباح مهنية -

rعاشات والريوع العمريةH(بدون تغيير حتى) ا ....................................................... -
- فـوائض الـقيـمـة النـاجتة عـن التـنازل ~ـقـابل عن العـقـارات اHبـنـية أو غـيـر اHبـنـية اHـشـار إليـها في

اHادة 77".
"اHادة 93 : 1) حتدد اHداخيل التي هي من مصدر...................... (بدون تغيير) ............................

2) تعتبر ...........(بدون تغيير حتى) من اHادة 22 واHنجزة في اجلزائر.
هـ) فـوائض الــقــيـمــة اHــشــار إلـيــهــا في اHـادة 77 واألربـاح الــنــاجتـة عن الــعــمــلـيــات احملــددة في اHـادة 12

....................... (بدون تغيير حتى) مرتبطة بها.
3) تعتبر كذلك ........................................... (بدون تغيير) .................................................".
"اHــادة 104 : حتــسـب الــضـــريـــبــة عـــلى الـــدخل اإلجـــمــالـي ........... (بــدون تـــغـــيــيـــر حـــتى)r في رأســـمــال

مؤسسة أو عدة مؤسسات والذي يتحقق عن طريق شراء األسهم أو احلصص االجتماعية.
تـخضع فوائض الـقيمـة الناجتة عن الـتنازل ~ـقابل عن العـقارات اHبـنية أو غيـر اHبنـية اHشـار إليها

في اHادة r77 للضريبة على الدخل اإلجمالي ~عدل 5% محررة من الضريبة".
اHـادة اHـادة 3 :  : تـعـدل أحـكـام اHـواد 77 إلى 80  من قـانـون الــضـرائب اHـبـاشـرة والــرســـوم اHـمـــاثــلـةr وحتــرر

كما يأتي :
سابعا : سابعا : فوائض القيمة الناجتة عن التنازل ~قابل عن العقارات اHبنية وغير اHبنية.

أ. مجال التطبيق :أ. مجال التطبيق :
"اHادة 77 : بـالنـسبـة لـوعاء الـضريـبة عـلى الـدخل اإلجمـاليr تعـتـبر  فـوائض قيـمـة ناجتـة عن التـنازل
~ــقــابل عن الــعــقــارات اHــبــنــيـة أو غــيــر اHــبــنــيـةr فــوائـض الـقــيــمــة احملــقــقـة فــعـال من قــبل األشــخـاص الــذين

يتنازلون خارج نطاق النشاط اHهنيr عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية.
غير أنهr ال تدخل في مكونات األساس اخلاضع للضريبة :

rفوائض القيمة احملققة ~ناسبة التنازل عن عقار تابع لتركة من أجل تصفية إرث شائع موجود -
- فـوائـض الـقـيـمـة احملـقـقـة عـنـد  تـنـازل  اHـقـرض اHـســتـأجـر أو اHـقـرض اHـؤجـر عن عـقـار في إطـار عـقـد

rlease back "قرض إيجاري  من نوع "ليزباك
لـتطـبيق هـذه اHادةr تـعد تـنـازالت ~قـابلr الهـبات اHـقدمـة لألقارب مـا بـعد الـدرجة الـثانـية وإلى غـير

األقارب".
ب. حتديد فائض القيمة اخلاضع للضريبة :ب. حتديد فائض القيمة اخلاضع للضريبة :

: Yادة 78 : يتكون فائض القيمة اخلاضع للضريبة من الفارق اإليجابي بHا"
rلكHسعر التنازل عن ا -

- وسعر االقتناء أو قيمة إنشائه من طرف اHتنازل.
و�ـكن اإلدارةr زيـادة عـلى ذلكr أن تـعيـد تـقـو� الـعقـارات أو أجـزاء الـعـقارات اHـبـنـيـة أو غيـر اHـبـنـية
طـبقـا لـقـيـمتـهـا الـتـجاريـة احلـقـيـقيـة وذلك في إطـار احـتـرام اإلجـراء التـنـاقـضي اHـنصـوص عـلـيه في أحـكام

اHادة 19 من قانون اإلجراءات اجلبائية".
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"اHادة 79 : ال تـخضع لـلضريـبة عـلى الدخل اإلجـماليr فـوائض القـيمـة النـاجتة عن الـتنازل ~ـقابل عن
العقارات اHبنية أو غير اHبنية التي دامت حيازتها ألكثر من عشر (10) سنوات".

د) وجوب حتصيل ودفع اHبالغ اخلاضعة للضريبة :د) وجوب حتصيل ودفع اHبالغ اخلاضعة للضريبة :

"اHادة 80 : يتعY على اHكلـفY بالضريبة الذين يحققـون فوائض القيمة اHشار إليها في اHادة 77 أن
r(30) يـوما Yفي أجل اليتـعدى ثالث rيحسـبوا ويـدفعـوا بأنـفسـهم الضـريبة بـعنـوان فوائض الـقيـمة احملـققـة

ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع.

إذا لم يكن للبائع موطن في اجلزائرr فيجب على نائبه اHفوض قانونا تصفية وتسديد الضريبة.

يـتـم الـتـســديـد لــدى صـنــدوق قـابض الــضـرائبr مــكـان تــواجـد اHـلـك اHـتـنــازل عـنهr مـن خالل مـطــبـوعـة
تسلّمها اإلدارة اجلبائية أو يتم حتميلها من اHوقع اإللكتروني".

اHادة اHادة 4 : : تعدل أحكام اHادة 10 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وحترر كما يأتي :

"اHادة 10 : 1) ............................................ (بدون تغيير) .....................................................
2) يـحــدد الـدخل اإلجــمـالي الــصـافي الـســنـوي اHــكـون ألسـاس الــضـريــبـة عـلـى الـدخل بــجـمع األربـاح أو
اHـداخـيل الـصـافــيـة اHـبـيـنـة في اHـواد من 11 إلى 76 بـاسـتـثـنـاء تـلك اHـتـعــلـقـة بـالـضـريـبـة اHـفـروضـة ~ـعـدل

محررr واألعباء اHذكورة في اHادة 85 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة.

3) ........................................................... (بدون تغيير) ...................................................".

اHـادة اHـادة 5 : : تـعـــدل وتـتـمــم أحـكـــام اHــادة 42 مــن قـانـون الـضرائب اHـبـاشـرة والـرسوم اHـمـاثـلـةr وحترر
كما يأتي :

"اHادة 42 : 1) ............................................ (بدون تغيير) .....................................................
2) ............................................................ (بدون تغيير) .....................................................

3) تخـضع اHـداخيل اHـتـأتـية من اإليـجـار اHـدني ألمالك عقـاريـة ذات اسـتعـمـال سكـنيr لـلـضريـبـة على
الدخل اإلجمالي بنسبة :

- r%7 مـحـررة من الضـريـبـةr وحتـسب هذه الـنـسـبة مـن مبـلغ اإليـجـار اإلجـماليr بـالـنـسـبة لـلـمـداخيل
اHتأتية من إيجار السكنات ذات االستعمال اجلماعي.

- 10% محـررة من الـضريـبـةr وحتسب هـذه الـنـسبـة من مـبلغ اإليـجـار اإلجمـاليr بـالـنسـبـة للـمـداخيل
اHتأتية من إيجار السكنات ذات االستعمال الفردي.

- 15% محـررة من الـضريـبـةr وحتسب هـذه الـنـسبـة من مـبلغ اإليـجـار اإلجمـاليr بـالـنسـبـة للـمـداخيل
اHتـأتيـة من إيجار  احملالت ذات االسـتعـمال التـجاري أو اHـهني. كمـا يطـبق هذا اHعـدل على الـعقود اHـبرمة

مع شركات.

يؤدى مبلغ الضريبة اHستحق..................(الباقي بدون تغيير)...............".

اHادة اHادة 6 :  : تلغى أحكام اHادة 113 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة.

اHـادة اHـادة 7 :  : تـعـــدل وتـتمـم أحـكـام اHادة 129-1 من قـانـون الـضرائب اHـبـاشـرة والـرسوم اHـمـاثـلـةr وحترر
كما يأتي : 
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"اHـادة 129 : 1- يــجب أن تــدفع االقـتــطــاعـات ................... (بــدون تـغــيـيــر حـتـى) إلى صـنــدوق قـابض
الضرائب اخملتلفة.

غـير أنه يـتـوجب على اHـكـلفـY بـالضـريـبة اخلـاضـعY لـنـظام الـضـريبـة اجلـزافيـة الـوحيـدةr دفع اHـبالغ
اHــســتــحــقـــة خالل الــعــشــرين (20) يــومــا األولـى من الــشــهـــر الــذي يــلي الــثـالثي اHــدني الـــذي أجــريت  خالله

االقتطاعات.

بصفة استثنائية ............................... (الباقي بدون تغيير) ................................................".

اHادة اHادة 8 :  : تعدل أحكام اHادة 152 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وحترر كما يأتي :

"اHادة 152 : يجب عـلى اHـكلـفY بـالضـريبـة اHذكـورين في اHادة 136 أن يـذكـروا...(بدون تـغـييـر حتى)
كل الوثائق احملاسبـية واجلرود ونسخا من األوراق والوثـائق اخلاصة باإليرادات والنـفقات التي من شأنها

إثبات صحة ودقة النتائج اHبيّنة في التصريح.

تلـزم الشـركات اHـذكورة في اHادة 169 مـكرر من قـانـون اإلجراءات اجلـبائـية ~ـسك محـاسبـة حتلـيلـية
وتقد�هـا عند كل طلب يـقدمه عون التـحقيق عنـد القيام بـالتحقـيقات اHنـصوص عليـها في اHادتY 20 و20

مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية".

اHادة اHادة 9 :  : تلغى أحكام اHادة 191 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة.

اHادة اHادة 10 :  : تعدل أحكام اHادة 192 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وحترر كما يأتي :

"اHادة 192 : 1) ........................................... (بدون تغيير) .....................................................

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

3) يترتب على عدم تقد� أو اإليداع غير الكامل للوثائق......(بدون تغيير حتى) تطبيق غرامة ~بلغ
2.000.000 دج......(الباقي بدون تغيير)......".

rـمــاثـلـةHـبـاشــرة والـرســوم اH217 و219 من قـانــون الـضـرائـب ا YـادتـHـادة 11 :  : تــعـدل وتـتـمم أحــكـام اHـادة اHا
وحترر كما يأتي :

"اHادة 217 : يستحق الرسم بصدد :
- ............................................................. (بدون تغيير) .....................................................
- ............................................................. (بدون تغيير) .....................................................

ويقصد برقم األعمال ............................... (بدون تغيير حتى) بعمليات الترقية العقارية :
- الــعـمــلـيـات اHــسـتــفـيــدة من نـظــام فـرض الــضـريـبــة عـلـى هـامش الــربح الـتي يــنـجــزهـا بــائـعـو الــسـلع

اHنقولة وما شابهها اHذكورة في اHادة 83 مكرر من قانون الرسوم على رقم األعمال".

"اHادة 219 : مع مـراعاة أحـكـام ...... (بدون تـغيـيـر حتى) اHـكـلفـون بـالضـريبـة اخلـاضعـون لـنظـام فرض
الضريبة حسب الربح احلقيقي :

- بالـنـسـبـة لـلعـمـلـيـات اHـستـفـيـدة من نـظـام فـرض الضـريـبـة عـلى نـظام هـامش الـربحr يـتـكـون الـوعاء
الضريبي اخلاضع للـرسم على النشاط اHهني من الفارقr احملسـوب بدون رسومr بY سعر البيع اHتضمن

كامل الرسوم وسعر الشراء.
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ال تـدرج فـي سـعـر الــشـراءr كــمـا أنـهــا غـيــر قـابــلـة لـلــخـصم مـن الـوعـاء الــضـريــبيr الـتــكـالــيف واألعـبـاء
اHلتزم بها من طرف البائع اخلاضع للرسم من أجل إعادة التأهيل أثناء اقتناء اHواد اHستعملة.

ال �ـكن جتار الـسـلع اHسـتـعمـلـة اخلاضـعY وفق نـظـام هامش الـربحr خـصم الرسـم على الـنـشاط اHـهني
اHدفوع من الوعاء الضريبي اخلاضع للضريبة على الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات".

اHـادة اHـادة 12 :  : تـعــــدل وتـتـمــم أحـكـام اHادة 219 من قـانـون الـضرائـب اHبـاشـرة والـرسـوم اHـمـاثـلـةr وحترر
كما يأتي :

"اHادة 219 : 1) مع مراعاة أحكام اHواد ................. (بدون تغيير حتى) احملقق خالل السنة.
يستفيد من تخفيض قدره يستفيد من تخفيض قدره %30 :  : 

rمبلغ عمليات البيع باجلملة -
- مــبــلغ عــمــلــيــات الــبــيع بــالــتــجــزئــة .......................... (بــدون تــغــيــيــر حــتى) مــا يــزيــد عن 50% من

احلقوق غير اHباشرة.
يستفيد من تخفيض قدره يستفيد من تخفيض قدره %50 : :

- مبلغ عمليات الـبيع باجلملة اخلاصة بـاHواد التي يتضمن سعر بـيعها بالتجزئة ..........................
................................................... (الباقي بدون تغيير) ........................................................".

اHـادة اHـادة 13 :  : تعـــدل أحـكــام اHادة 282 مـكرر 2 من قـانـون الـضرائب اHـبـاشـرة والـرسوم اHـمـاثـلـةr وحترر
كما يأتي :

"اHادة 282 مكرر 2 : يجب على اHكلـفY بالضريبة ............. (بدون تغيير حتى) اHنصوص عليها في
اHادة 365 من هذا القانون.

يتعY على اHكلـفY بالضريبة اHعنـيY اكتتاب تصريح تكـميلي في الفترة اHمتدة من 20 يناير إلى
15 فبـراير من الـسنة ن+r1 ودفع الضريـبة اHـتعلـقة بـهاr في حالـة حتقـيق رقم أعمال يـتجـاوز ذلك اHصرح

به بعنوان السنة ن.

في حالة إذا ما جتاوز رقم األعمال احملقق سقف ثالثY مليون دينار (30.000.000 دج)r فيخضع الفرق
بــY رقم األعـمـال احملـقق وذلك اHــصـرح به إلى الـضـريــبـة اجلـزافـيـة الـوحــيـدة وفـقـا لـلــمـعـدل اHـوافق له. أمـا
اHكلـفون بالضريـبة الذين حقـقوا رقم أعمال يتـعدى سقف فرض الـضريبة اجلزافـية الوحيـدةr فيتم صبهم

في نظام الربح احلقيقي.

إذا كــــان بـــحـــيــــازة اإلدارة اجلـــبـــائــــيـــة عـــنــــاصـــر تـــكـــشـف عن نـــقـص في الـــتــــصـــريحr فــــيـــمـــكــــنـــهـــا إجـــراء
الـتـصـحــيـحـات عـلى األسس اHــصـرح بـهـا وفق اإلجـراء اHـنــصـوص عـلـيه في اHـادة 19  من قـانـون اإلجـراءات
اجلـبـائـيـة. ويـتم إجـراء الـتــصـحـيـحـات بـعـنـوان الـضـريـبـة اجلـزافـيــة الـوحـيـدة عن طـريق جـدول ضـريـبي مع
تـطــبــيق الـعــقـوبــات اجلـبــائـيــة اHــتـعــلـقــة بـالــنـقص فـي الـتــصـريح وفــقـا Hــا تــنص عـلــيه اHـادة 193 من قــانـون

الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة.

ال �كن إجراء هذه التصحيحات إال بعد انقضاء آجال اكتتاب التصريحات التكميلية".

اHادة اHادة 14 :  : تعدل أحكام اHادة 365 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وحترر  كما يأتي :

"اHادة 365 : بغض النظر عن كل األحكام ............... (بدون تغيير حتى) الشروط اآلتية :
r........................................................ (بدون تغيير) ........................................................ -
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- عند إيداع التصـريح اHنصوص عليه في اHـادة األولى من قانون اإلجراءات اجلبائيـةr يقوم اHكلفون
بالضريبة بدفع إجمالي للضريبة اجلزافية الوحيدة اHوافقة لرقم األعمال التقديري اHصرح به.      

�ــكن اHــكـلــفــY بـالــضــريـبــة اخلــاضـعــY لــنـظــام الــضــريـبــة اجلــزافـيــة الــوحـيــدةr الــلـجــوء لــلـدفـع اجلـزئي
للـضريـبة. وفي هـذه احلالـةr يجب عـليـهمr عنـد إيداع الـتصـريح الـتقـديريr تـسديد 50% من مبـلغ الضـريبة
اجلزافـية الوحيدةr أما  50% الباقية فـيتم تسديدها على دفعتY متساويتrY من 1 إلى 15 سبتمبرr ومن

1 إلى 15 ديسمبر.

عندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع ألول يوم عمل يليه".

اHادة اHادة 15 :  : تعدل أحكام اHادة 402 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وحترر كما يأتي :

"اHــادة 402 : 1 - يــتــرتب قـــانــونــا عن الــتــأخــيــر فـي دفع الــضــرائب والــرســوم الــتـي حتــصل عن طــريق
اجلداول .................... (بدون تغيير حتى) نسبة %25.

ينجم عن الـتأخيـر في دفع الضريـبة اجلزافـية الوحـيدة تطـبيق غرامـة تأخيـر قدرها r%10 ابـتداء من
اليـوم األول الذي يلي آخـر أجل للدفع. وفي حـالة عدم الدفع  في أجل شـهرr تطـبق غرامة مالـية قدرها %3

من كل شهر تأخير أو جزء منه دون أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة %25.

2  - ينجم عـن التأخـير في دفع الـضرائب والرسـوم اHدفـوعة نـقدا أو عن طريق االقـتطـاع من اHصدر
........................... (بدون تغيير حتى) في آخر يوم من شهر االستحقاق كآخر أجل.

3 - ملغاة.

4 - و 5 - ............................................... (بدون تغيير) .....................................................".

اHـادة اHـادة 16 :  : تـعـدل أحـكـام اHـواد 8 و11 و12 و87 و129  و132 و176 و192 و217 و 224 و355 و359  و362 من
قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وحترر كما يأتي :

"اHادة 8 : إذا كان للـمكلف بـالضريبـة محل إقامـة وحيدr تقـرر الضريـبة في مكان وجـود محل اإلقامة
هذا ......................................... (بدون تغيير حتى)

غـير أنهr تـخضع اHداخـيل احملقـقة من طـرف شركاء في شـركات األشـخاص وشركـات اHسـاهمة ~ـفهوم
القانـون التجاري وأعـضاء الشركـات اHدنيةr لـلضريبـة على الدخل اإلجمـالي في مكان ¡ـارسة النشاط أو

اHهنةr أو عند االقتضاءr في اHؤسسة الرئيسية.

كمـا يخضع للـضريبة على الـدخل اإلجماليr في اHكـان الذي توجد فيه عـلى مستوى اجلـزائر مصاحلهم
الــرئـيـســيـةr األشـخــاص الـطـبــيـعـيــون الـذين يـتــوفـرون عـلـى إيـرادات صـادرة عن ¡ــتـلـكــات أو مـسـتــثـمـرات

..................................................... (الباقي بدون تغيير) .......................................................".

أوال : األرباح اHهنية :أوال : األرباح اHهنية :

1 - أ. تعريف األرباح اHهنية : - أ. تعريف األرباح اHهنية :

"اHادة 11 : تعتبر أرباحا مهـنيةr لتطبيق ضريبة الدخلr األرباح التي يحققها األشخاص الطبيعيون
والناجمة عن ¡ـارسة مهنة جتارية أو غير جتارية أو صناعية أو حرفية .............................................
................................................... (الباقي بدون تغيير) ............................................................".
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"اHادة 12 : كما تكتسي طابع األرباح اHهنية لتطبيق ضريبة الدخلr .... (الباقي بدون تغيير) ......".
"اHادة 87-1) - تقدر اإليرادات الصافية خملتلف ............................................ (بدون تغيير حتى)
2) - حتدد األربـاح اHهنـية وأرباح االستـغالل اHنجـميr وتلك الـناجتة عن ¡ـارسة نشاط فـالحيr طبقا

ألحكام اHواد من 12 إلى 21 واHادتY 35 و36.

بالنسبة للمؤسسات الصناعية ................... (الباقي بدون تغيير) ........................................".

"اHادة 129-1)  يجب أن تدفع االقتطـاعات اHستحقة عن شهـر معrY ................. (بدون تغيير حتى)
الضرائب اخملتلفة.

في حالة حتويل اHسكنr ............................... (الباقي بدون تغيير) .......................................".

"اHادة 132-1) : في حالة التنازل ......................... (بدون تغيير) .............................................
2) - يتعY على اHكلفY بالضريبة ...................... (بدون تغيير) ............................................

3) - ملغاة.

4) - بالـنسبة للـمكلفY بـالضريبة اHـذكورين في اHقطع الـثاني من هذه اHادةr تطـبق األحكام اآلتية :
............................................................... ( الباقي بدون تغيير) .................................................

5) - باستثناء .......................................... (بدون تغيير) ...................................................".

"اHادة 176 - يجب عـلى مـسيّـري اHؤسـساتr الـذين يدفـعونr أثـنـاء ¡ارسـة مهـنهمr أتـعابـا وأتاوى عن
بـراءات ورخص وعالمات الـصنع ومـصاريف اHسـاعدة الـتقنـية واHـقر وغـيرها من اHـكافـآتr إلى أشخاص
ال ينتمون إلى مستخدميهم اHؤجرين .......................... (الباقي بدون تغيير) ...............................".

"اHادة 192 : 1) ......................................................... (بدون تغيير) .......................................
2) يـتـرتب عـلـى اHـكـلف بـالـضـريـبـة الـذي لم يـقـدم .................. (بــدون تـغـيـيـر حـتى) ويـضـاعف مـبـلغ

احلقوق إلى غاية %25.

.......................... rرفقة بهاHواد 18 و44 و53 و59 والوثـائق اHقررة في اHتعد الـتصريحات اخلاصة ا

........................................................ (الباقي بدن تغيير) .........................................................".

"اHــادة 217  - يــســتــحق الـــرسم بــصــدد رقم أعـــمــال يــحــقــقه فـي اجلــزائــر اHــكــلــفــون بـــالــضــريــبــة الــذين
�ـارسون نـشـاطـا تخـضع أربـاحه لـلـضريـبـة عـلى الدخـل اإلجمـاليr في صـنف األربـاح اHهـنـيـة أو للـضـريـبة

على أرباح الشركات.

غـيـر أنهr تـســتـثـنى من مـجـال تـطـبـيـق الـرسمr مـداخـيل األشـخـاص الـطـبــيـعـيـY الـنـاجتـة عن اسـتـغالل
األشخاص اHعنويY أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم ~وجب هذه اHادة.

رقم أعمال يحققه ................................... (الباقي بدون تغيير) ............................................".

"اHـادة 224 - 1) : يتـعـY عـلى كل شـخص طـبيـعي أو مـعـنـويr .......................... (بدون تـغـيـيـر حتى)
rتـصــريـحــا ~ــبـلغ رقم األعــمـال rـمــاثـلــةHــبـاشــرة والـرســوم اHـواد 11 و18 و151 من قـانــون الـضــرائب اHفي ا

.................... (بدون تغيير حتى)

2) - يتعY على اHكلفY بالضريبة تقد� ................... (الباقي بدون تغيير) ..............................
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3) - يتـعY عـلى اHكلـفY بـالضـريبة تـقد�r .................. (بـدون تغـيير حـتى) لتـدقيق الـتصـريح عند
كل طلب من مفتش الضرائب".

"اHادة 355 - 1) : فيما يخص ................... (بدون تغيير حتى) التي وجبت عليه الضريبة برسمها.
يتم دفع متبقى التصفية ........................ (الباقي بدون تغيير) ..............................................

2) - إذا لم يحصل أداء طوعي ................... (بدون تغيير حتى) في هذا القانون.

وفي حـالة مـا إذا لم يتم األداء الـكلي ألحـد التـسبيـقات اHـشار إلـيهـاr في أقصى أجل بـحلول 20 مارس
و 20 يونيو اHوافقr تطبق زيادة .............................. (الباقي بدون تغيير) ..................................

3) - يحصل اHـتبقـى من الضريـبة ................... (بدون تـغييـر حتى) إذا لم يـتم أداء تسبـيقة كـليا أو
جزئياr في أقصى أجل بحلول 20 مارس و20 يونيو اHوافق ............. (الباقي بدون تغيير) ...............".

"اHادة 359-1) : يجب أداء احلقوق...(بدون تغيير حتى) اإليرادات اHهنية محققة.
وفيما يخص اHكلفY بالضريبة ................... (الباقي بدون تغيير) ........................................".

"اHادة 362 : يجوز الترخيص للمكلفY بالضريبة اHذكورين في اHادة r357 الذين �ارسون منذ سنة
على األقل نـشـاطا تـخـضع أربـاحه للـضـريـبة عـلى الـدخل اإلجـمالي في صـنف األربـاح اHـهنـيـةr أو الضـريـبة

على أرباح الشركات ..................... (الباقي بدون تغيير) .............................".

اHادة اHادة 17 :  : تلغى أحكام اHادة 371 مكرر من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة.

القسم الثاني القسم الثاني 
التسـجـيلالتسـجـيل
(للبيـــــــان)(للبيـــــــان)

القسم الثالث القسم الثالث 
الطـابعالطـابع

اHادة اHادة 18 :  : تتمم أحكام اHادتY 136 و 136 مكرر من قانون الطابعr وحترر كما يأتي :

"اHادة 136 : يـخـضع جواز الـسـفر اHـسلّـم في اجلزائـر لـكل فتـرة قانـونـية لـصالحـيته لـرسم طـابع قدره
ستـة آالف دينـار جزائري (6.000) دج تـغطي كل النـفقات. ويـحدد هذا الـرسم ~بـلغ اثني عشـرة ألف دينار

جزائري (12.000) دج بالنسبة جلواز السفر اHتضمن 48 صفحة.

يـتم إصدار جـواز الـسفـر الـبيـومـتري اإللـكـتروني بـنـاء علـى طلب اHـعـنيr حسب اإلجـراء الـسريعr في
أجل خـــمــســة (5) أيــام كـــحــد أقـــصى من تــاريـخ إيــداع الــطـــلبr وذلك مـــقــابل دفـع حق الــطـــابع قــدره خـــمــســة
وعـشــرون ألف ديـنــار جـزائـري (25.000 دج) بــالـنـســبـة لــلـدفـتــر اHـكـون من 28  صــفـحــة وسـتــون ألف ديـنـار

جزائري (60.000 دج) للدفتر اHكون من 48 صفحة.

يدفع هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل.

rنـحـو اخلارج YـتـوجـهHبـانـتـظام أو ا YـقـيـمHفي حـالـة ضيـاع جـواز الـسفـر بـالـنسـبـة ألفـراد جالـيـتـنا ا
فــإنه يــتــرتب عــلـى احلــصــول عــلى جــواز الــســفــر اجلــديــدr حتــصـــيل رسم قــدره عــشــرة آالف ديــنــار جــزائــري

(10.000دج)r في شكل طابع جبائيr وذلك فضال عن حق الطابع اHذكور في الفقرة األولى.
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تدفع هذه الرسوم بواسطة إيصال لدى قابض الضرائب.

YـــوظــفــHــســـلّم إلى اHجــواز الـــســفـــر ا rـــادةHــنـــصــوص عـــلــيه فـي هــذه اHويــعـــفى من دفع رسـم الــطـــابع ا
اHسافرين في مهمة إلى اخلارجr وكذا وثائق السفر اHسلّمة إلى الالجئY أو عد�ي اجلنسية.

يـخـصص مـبـلغ ثـمـا¥ائـة ديـنـار جـزائري (800 دج) من رسم الـطابـع اHذكـورأعالهr حلـسـاب التـخـصيص
اخلاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق اخلاص للتضامن الوطني".

"اHادة 136 مـكرر: يـخضع إصـدار جواز الـسفـر ألفراد اجلـالية اجلـزائريـة اHقـيمـY باخلـارج لرسم طابع
يعادل مبلغ ستة آالف دينار جزائري (6.000 دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية.

ويـحـدد هــذا الـرسم ~ـبــلغ اثـني عـشـرة ألـف ديـنـار جـزائـري (12.000دج) حـسب أسـعــار صـرف الـديـنـار
مقابل العمالت األجنبيةr بالنسبة جلواز السفر اHتضمن 48 صفحة.

YـقـيـمHيـتم إصـدار جـواز الـسفـر الـبـيـومـتـري اإللـكـتـروني بـنـاء عـلى طـلب أفـراد اجلـالـيـة اجلـزائـريـة ا
باخلـارجr حسب اإلجراء الـسريعr في أجل خـمسة (5) أيام كحـد أقصى من تـاريخ إيداع الطـلب وذلك مقابل
دفع رسم طابع يـعادلr حـسب أسعـار صـرف الديـنار مـقابل الـعمالت األجـنبـيـةr مبـلغ خمـسة وعـشرين ألف
ديـنار جـزائري (25.000 دج) للـدفـتر اHـكون من 28 صـفـحة وسـتY ألف ديـنار جـزائري (60.000 دج) لـلدفـتر

اHكون من 48 صفحة".

اHادة اHادة 19 :  : تعدل وتتمم أحكام اHادة 137 من قانون الطابعr وحترر كما يأتي :

"اHادة 137 : دون اHساس بتطـبيق إجراءات ........................ (بدون تغـيير حتى) بقـباضة الضرائب
قدره :

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

- ...................................................... (بدون تغيير) ...........................................................
- مقابل القيمة بالدينار لــ :- مقابل القيمة بالدينار لــ :

*  1.000 دج عن تأشيرة التسوية صاحلة من يوم واحد (1) إلى عشرين (20) يوما. 
* 800 دج عن تأشيرة العبور صاحلة من يوم واحد (1) إلى سبعة (7) أيام. 

*  800 دج عن تأشيرة التمديد صاحلة من يوم واحد (1) إلى خمسة عشر (15) يوما.
*  1.800 دج عن تأشيرة التمديد صاحلة من ستة عشر (16) يوما إلى ثالثY (30) يوما.

*  1.500 دج عن تأشيرة التمديد صاحلة من واحد وثالثY (31) يوما إلى خمسة وأربعY (45) يوما.
*  2.000 دج عن تأشيرة التمديد صاحلة من ستة وأربعY (46) يوما إلى تسعY (90) يوما.

ويتم دفع هذا الرسم ....................... (بدون تغيير حتى) من قبل البلد اHعني.

غير أنهr تعفى ............................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................".

اHادة اHادة 20 :  : تعدل وتتمم أحكام اHادة 137 من قانون الطابعr وحترر كما يأتي :

"اHادة 137 : دون اHساس بتطبيق إجراءات .................. (بدون تغيير حتى) من قبل البلد اHعني.
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حتدد بصفة دورية اHبالغ اHعنيةr ~وجب قرار من الوزير اHكلف بالشؤون اخلارجية.

غير أنهr تعفى ....................................... (الباقي بدون تغيير) ............................................".

اHادة اHادة 21 : : حتدث مادة 140 مكرر في قانون الطابعr وحترر كما يأتي :

"اHادة 140 مكرر: يتم جتـديد بطاقة الـتعريف الوطـنية البيـومترية اإللكـترونية في حالـة ضياعها أو
إتالفها أو سرقتهاr مقابل دفع طالبها مبلغ ألف دينار (1.000 دج)". 

اHـادة اHـادة 22 :  : حتـدث مـادة 70 مــكـرر عـلى مـسـتـوى الـقـسـم الـثـالث "الـعـقـود اخلـاضـعــة لـلـطـابع احلـجـمي" من
الــبــاب الـثــاني "الـطــابع احلــجـمـي" من األمـــر رقـــم 76-103 اHــؤرخ فـي 9 ديـســمـبــر سـنـة 1976 واHــتــضـمن

قانون الطابعr اHعدل واHتممr وحترر كما يأتي : 

"اHـادة 70 مـكرر: تـعـفى األوراق التـجـارية الـتي تـعـاجلهـا الـبنـوك واHـؤسسـات اHـاليـة من رسم الـطابع
احلجميr وذلك عندما يتم إعدادها في شكل غير مادي (في شكل إلكتروني).

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة ~وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية".

القسم الرابعالقسم الرابع
الرسوم على رقم األعمال الرسوم على رقم األعمال 

اHادة اHادة 23 :  : تعدل أحكام اHادة 9 من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي : 

"اHادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة اHضافة :
r16 (بدون تغيير حتى) ................................ - (1

r17) - ملغاة

18) - ........................................... (الباقي بدون تغيير) ....................................................".

اHادة اHادة 24 :  : تعدل وتتمم أحكام اHادة 23 من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :

" اHادة 23 : يحدد اHعدل اخملفض للرسم على القيمة اHضافة بـ 9 %.
ويطبق هذا اHعدل على اHنتوجات واHواد واألشغال والعمليات واخلدمات اHبينة أدناه :

1) ..................................................... (بدون تغيير) ...........................................................
r28 (بدون تغيير حتى) ........................ تعلقةH2) عمليات البيع ا

."(PUBRO) تعلقة بالبيبروH29) - العمليات ا

اHادة اHادة 25 :  : تعدل أحكام اHادة 15 من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 15 : يـشـمل رقم األعـمـال اخلـاضع لـلـرسـم ثـمن الـبـضـائع أو األشـغـال أو اخلـدمـات ~ـا في ذلك كل
اHصاريف واحلقوق والرسومr باستثناء الرسم على القيمة اHضافة ذاته.

ويتكون :
r.................................................... (بدون تغيير) ................................................ (1 إلى 3

4) بالنسبة لـ :

أ/ .......................................................... (بدون تغيير) ......................................................
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ب/ ..................................................... (بدون تغيير) ........................................................

جـ/ ..................................................... (بدون تغيير) ........................................................

د/  ملغاة".

اHادة اHادة 26 : : تعدل أحكام اHادة 21 من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :

"اHادة 21 : يحصّل الرسم على القيمة اHضافة باHعدل العادي 19 %".

اHادة اHادة 27 :  : تعدل أحكام اHادة 23 من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :

"اHادة 23 : يحدد اHعدل اخملفض للرسم على القيمة اHضافة بـ  9 %.

ويطبق هذا اHعدل على اHنتوجات واHواد واألشغال والعمليات واخلدمات اHبينة أدناه :

1 - عمليات البيع اHتعلقة باHنتوجات أو مشتقاتها اHذكورة أدناه :

رقم التعريفةرقم التعريفة
بيان اHنتوجاتبيان اHنتوجاتاجلمركيةاجلمركية

01-01

01-02

01-04

0602.20.10.00

0602.90.20.00

07-01

07-02

07-03

07-04

07-05

07-06

األحصنة واحلمير والبغال والنغال احلية.

حيوانات حية من ساللة البقر.

حيوانات حية من ساللة الغنم أو اHاعز.

شتائل الكروم مطعمة أو مجذرة.

شتائل غابية فتية.

بطاطا طازجة أو مبردة.

طماطم طازجة أو مبردة.

بصل وكراث أندلسي وثوم وكراث وخضر ثومية أخرى طازجة أو مبردة.

كـرنب وملـفوف وكـرنب مـجمـد وكرنب أفـتي ومـنتـجات ¡ـاثـلة وصـاحلة لألكل من
صنف براسيكاr طازجة أو مبردة. 

خس (الكتوكا ساتيفا) وهندباء (سيكوريوم)r طازجة أو مبردة.

جزر ولـفـت وشـمنـدر الـسـلـطـة وحلـيـة الـتـيس وكـرفس لـفـتي وفـجـل وجـذور أخرى
¡اثلة صاحلة لألكلr طازجة أو مبردة.
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رقم التعريفةرقم التعريفة
بيان اHنتوجاتبيان اHنتوجاتاجلمركيةاجلمركية

07-07

07-08

07-09

07-13

0804.10.10.00

0804.10.50.00

10-03

10-04

10-05

10-06

10-07

الفـــصل 11

14-01

1404.90.20.00

1404.90.30.00

15 - 09

1901.10.10.00

1901.10.20.00

1902.11.10.00

1902.11.20.00

خيار وخيار مخللr طازج أو مبرد.

بقول ذات قرون منزوعة أو غير منزوعة القرونr طازجة أو مبردة.

خضر أخرىr طازجة أو مبردة.

بقول ذات قرونr جافةr منزوعة القرونr حتى إذا كانت مقشرة أو مكسرة.

تمور طازجة (دقلة نور).

تمور طازجةr غيرها.

شعير.

شوفان.

ذرة.

أرز.

حبوب السورغوم.

منتجات مـطاحن وشعير نـاشط (مالت) ونشاء حبـوب ودرنلت وإينولY ودابوق
.(Yجلوت) القمح

مـواد نـبــاتـيـة من األنـواع اHــسـتـخـدمــة أسـاسـا في صــنـاعـة الـسالل أو نــسج احلـلـفـاء
(الــبــوص الــهـنــدي واخلــيــزران والــقــصب الــســمـار والــصــفــصــاف والــرافـيــا وقش

احلبوب اHنظف واHبيض أو اHصبوغ وحلاء الزيزفونr مثال) .

حلفاء.

حلفاء الالزبة والديس.

زيت الزيتون وجزيئاته وإن كان مكرراr لكن غير معدل كيميائيا.

دقيق بالل¨ ~ا فيه احمللىr احملتوي على الكاكاو.

دقيق بالل¨ ~ا فيه احمللىr غير احملتوي على الكاكاو.

السباغيتي والشعرية.

اHعكرونة.
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رقم التعريفةرقم التعريفة
بيان اHنتوجاتبيان اHنتوجاتاجلمركيةاجلمركية

1902.11.90.00

1902.19.10.00

1902.19.20.00

1902.19.90.00

1902.30.10.00

1902.30.90.00

1902.40.10.00

1902.40.91.00

1902.40.99.00

21.02

2201.90.90.00

23.02

2303.30.10.00

2304.00.11.00

2304.00.19.00

2304.00.91.00

2304.00.99.00

2309.90.40.00

2309.90.99.00

غيرها.

السباغيتي والشعرية.

اHعكرونة.

غيرها.

مجففة.

غيرها.

كسكس :

غير محضّر.

الكسكس اHفتول باليد واHعلب في أكياس ال يتعدى وزنها 10 كغ.

غيرها.

خـمـائــر (حـيـة فــعـالـة أو مــيـتـة غــيـر فــعـالـة)r كــائـنـات مــجـهـريــة أخـرى مـيــتـة أخـرى
أحــاديــة اخلــلــيـة (عــدا الــلــقــاحـات الــداخــلــة في الــبــنـد 30.02)r مــســاحــيق مــحــضـرة

للتخمير.

غيرها.

نــخـالـة ونــخـالـة جــريش وغـيـرهــا من بـقـايــا غـربـلــة أو طـحن أو مـعــاجلـة احلـبـوب أو
البقول وإن كانت بشكل كريات مكتلة.

موجهة لتغذية احليوانات.

موجهة لتغذية اHاشية.

غيرها.

مسحوق ودقيق فول الصويا منزوع الزيت.

غيرها.

محضرات معدنية أو آزوتية مركزة.

غيرها.
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رقم التعريفةرقم التعريفة
بيان اHنتوجاتبيان اHنتوجاتاجلمركيةاجلمركية

2827.39.10.00

الفصل 30

38.08

44.06

48.01

49.01

49.03

 72.14 و 72.15

73.11

8409.91.91.00

84.10

84.11

8413.11.10.00

84.34

8481.10.30.00

8526.10.10.00

كلوريد الكلس.

اHواد الصيدالنية ذات االستعمال البيطري احملددة عن طريق التنظيم.

مـبيـدات احلشـرات ومضـادات القـوارض ومبـيدات الـفطـريات ومـبيـدات األعشاب
احملاربـة النـتشـار البـكـتيـريا واHـنـظمـة لـنمـو النـبـاتات ومـطهـرات ومـواد ¡اثـلة
مـعـروضـة في أشــكـال أو أغـلـفــة لـلـبـيـع بـالـتـجــزئـة أو في طـور الـتــحـضـيـر أو في
شــكل أدوات كــاألشــرطــة وخــصالت وشــمــوع  مــكــبــرتــة وورق قــاتل لــلــذبـاب ذات

استعمال فالحي. 

عوارض من خشب للسكك احلديدية أو ما شابهها.

ورق اجلرائد عل شكل لفائف أو على شكل ورق.

كتب وكتيبات ومطبوعات ¡اثلة وإن كانت من أوراق منفصلة.

ألبومات أو كتب الصور وألبومات الرسم أو التلوين لألطفال.

قــضـبـان من حـديـد أو من صـلب غـيـر مـخــلـوط غـيـر مـشـغـولـة بـأكـثـر من الـطـرق أو
الــتــرقــيق بـــاالســطــوانــات أو الــســـحب أو الــبــثق بـــاحلــرارة ~ــا فــيــهـــا الــقــضــبــان

اHفتولة بعد الترقيق باالسطوانات.

قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط.

أوعـيـة لـلـغـاز اHـضـغـوط أو اHـمـيـع من حـديـد صب أو حـديـد أو صـلب مـحـتـويـة عـلى
أجـهـزة حتـكم أو ضـبط أو قـيـاس مـخـصـصـة لـغـاز الـبـتـرول اHمـيع (GPL) / وقـود

وغاز طبيعي وقود.

.(GPL/C) ميع/وقودHبالنسبة حملركات غاز البترول ا

عنفات ودواليب تعمل بقوة اHاء ومنظماتها.

عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى.

.(GPL) ميعHلتوزيع غاز البترول ا

آالت احللب وآالت وأجهزة صناعة منتجات األلبان.

معدات التحويل إلى غاز البترول اHميع / وقود وإلى الغاز الطبيعي / وقود.

للطائرات.
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رقم التعريفةرقم التعريفة
بيان اHنتوجاتبيان اHنتوجاتاجلمركيةاجلمركية

8526.10.20.00

8526.10.31.00

8526.10.32.00

8526.10.33.00

8526.10.39.00

8526.10.90.00

8526.91.10.00

8526.91.20.00

8526.91.90.00

8608.00.10.00

8608.00.21.00

8608.00.22.00

8608.00.23.00

8704.21.91.20

للسفن أو البواخر.

رادارات رصد جتاوز السرعة.

رادارات اHراقبة اHرورية.

رادارات الرجوع إلى الوراء.

غيرها.

غيرها.

للطائرات.

للسفن أو البواخر.

غيرها.

معدات ثابتة خاصة بخطوط السكة احلديدية وما �اثلها.

من األنواع اHستعملة خلطوط السكة احلديدية أو ما �اثلها.

من األنواع اHستعملة للطرق البرية أو النهرية.

من األنــواع اHـــســتــعــمــلــة لــلــمــســاحــات أو حـــظــائــر الــوقــوف أو Hــنــشــآت اHــوانئ أو
اHطارات.

.(GPL/C) ميع/وقودHالشاحنات اخملصصة لنقل غاز البترول ا

2) عـمــلـيـات الـبــيع اHـتـعــلـقـة بـتـوزيـع الـكـهـربــاء والـغـاز الـطـبــيـعي فـيــمـا يـخص اسـتــهالكـا يـقل عن 250

rكيلواط/ساعي بالنسبة للكهرباء و2500 وحدة حرارية لكل ثالثة أشهر بالنسبة للغاز الطبيعي

من 3) إلى 17) ............................................ (بدون تغيير) ...................................................

18) ملغاة.

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

r9019.10.12.00 ذكورة في البند الفرعي التعريفيHضادة للقرحات اH20) األسرّة ا

21) ............................................................. (بدون تغيير) .................................................
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22) أدوات وأجــهــزة اجلـبــارةr ~ـا فــيـهــا األحـزمــة والـضــمـادات الــطــبـيــة اجلـراحــيـة والــعـكــاكـيــز وجـبــائـر

ومــوازيب وأصــنــاف وأجــهـــزة أخــرى خــاصــة بــالـــكــســور وأصــنــاف وأجــهـــزة اجلــراحــة الــتــرقـــيــعــيــةr وأجــهــزة
مخـصـصة لـتسـهيل الـسـمع للـصم واألجهـزة األخـرى اHقـبوضـة بـاليـد واحملمـولة عـلى اجلـسم أو اHزروعـة فيه
r(9021 التعريفة اجلمركية رقم) من أجل تعويض نقص أو عاهة ................. (بدون تغيير حتى) أو عاهة

23) و24) ................................................ (بدون تغيير) ......................................................

25) مكيفات الهواء الـتي تشتغل ............... (بدون تغيير حتى) وغاز الـبروبان (التعريفة اجلمركية

رقم 8415.82.99.00) ....................................... (الباقي بدون تغيير) ............................................".

اHادة اHادة 28 : : تعدل أحكام اHادة 25 من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 25 : يـؤسس رسم داخــلي عـلى االســتـهالك يـتـكــون من حـصـة ثــابـتـة ومـعــدل نـسـبيr يــطـبق عـلى
اHنتوجات اHبينة في اجلدولr وحسب التعريفات الواردة أدناه :

1.240

1.760

2.470

...... (بدون تغيير) .......

...... (بدون تغيير) .......

...... (بدون تغيير) .......

التعريفاتالتعريفاتبيان اHنتوجاتبيان اHنتوجات

اHعدل النسبي (على قيمة اHنتج)اHعدل النسبي (على قيمة اHنتج)اHنتوجات التبغية والكبريتاHنتوجات التبغية والكبريت
3971 دج/هل اجلعة

1- السجائر

أ) التبغ األسود
ب) التبغ األشقر

2- السيجار

3- تبغ التدخY (~ا فيها الشيشة)

4- تبغ النشق واHضغ

5- الكبريت والقداحات

احلصة الثابتة احلصة الثابتة (دج/ كلغ)(دج/ كلغ)

%10

%10

%10

%10

%10

تستند احلصة الـثابتة إلى الوزن الصافي للتبغ احملتوى في اHـنتوج النهائي .... (بدون تغيير حتى)
القيمة احملددة لدى اجلمارك.

تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على االستهالكr اHنتوجات والسلع اHبينة أدناه :

بيان اHنتوجاتبيان اHنتوجاترقم التعريفة اجلمركيةرقم التعريفة اجلمركية

مستخلص الفصل 3

0803.90.10.00

0804.30.10.00

0810.50.00.00

النسبة النسبة %

سلمون

موز طازج

أناناس طازج

كيوي

%30

%30

%30

%30
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بيان اHنتوجاتبيان اHنتوجاترقم التعريفة اجلمركيةرقم التعريفة اجلمركية

0901.11

0901.12.00.00

0901.21

0901.22

0901.90

16.04

2105.00.10.00

2105.00.20.00

63.09

8703.23.92.31

8703.23.92.39

8703.23.93.30

8703.23.94.31

8703.23.94.39

8703.24.91.10

8703.24.91.90

8703.24.99.10

8703.24.99.91

8703.24.99.99

8703.33.91.10

8703.33.91.90

النسبة النسبة %

.Yغير منزوع منه الكافي

.Yمنزوع منه الكافي

.Yغير منزوع منه الكافي

.Yمنزوع منه الكافي

غيرها.

كفيار وأبداله.

مثلجات االستهالك ~ا فيها التي حتتوي الكاكاو.

مثلجات االستهالك التي ال حتتوي الكاكاو.

ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة.

مصفحة.

غيرها.

ذات أسطوانة تفوق  2000 سم3 ولكن تقل عن  3000 سم3.

مصفحة.

غيرها.

مصفحة.

غيرها.

مصفحة.

سيارات للتخييم من نوع كارافان (متحركة ذاتيا).

غيرها.

مصفحة.

غيرها.

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

%10

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30
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بيان اHنتوجاتبيان اHنتوجاترقم التعريفة اجلمركيةرقم التعريفة اجلمركية

8703.33.99.10

8703.33.99.91

8703.33.99.99

م 87.03

م 87.11

89.03.99.91.00

م.98.03

النسبة النسبة %

مصفحة.

سيارات للتخييم من نوع كارافان (متحركة ذاتيا).

غيرها.

دراجة رباعية الدفع مع نظام الرجوع للوراء.

دراجة رباعية الدفع بدون نظام الرجوع للوراء.

دراجة مائية (جات سكي).

اليخوت وسفن النزهة األخرى.

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

اHادة اHادة 29 :  : تعدل أحكام اHادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :

"اHادة 28 مكرر : يؤسس ............. (بدون تغيير حتى) اآلتية :

تعيY اHوادتعيY اHوادرقم التعريفة اجلمركيةرقم التعريفة اجلمركية

م.27.10

م.27.10

م.27.10

م.27.10

م.27.11

البنزين اHمتاز.......................................

البنزين العادي .......................................

البنزين اخلالي من الرصاص ....................

غاز أويل................................................

غاز البترول اHميّع/الوقود ......................

الرسم (دج/هكتولتر)الرسم (دج/هكتولتر)

900,00

800,00

900,00

200,00

...... (بدون تغيير) .........

اHادة اHادة 30 :  : تعدل أحكام اHادة 30 من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :

"اHادة 30 : يتم اخلصم ........................... (بدون تغيير حتى) نقدا.
�كن إدراج الـرسم الـذي ª إغـفـال خـصـمه في الـتصـريـحـات الالحـقـة إلى غـاية 31 ديـسـمـبـر من الـسـنة
الـتي تـلـي سـنـة اإلغـفـال. ويـجب أن يـسـجل بـشـكل مـنـفـصـل عن الـرسـوم الـقـابـلـة لـلـخـصم اHـتـعـلـقـة بـالـفـتـرة

اجلارية موضوع التصريح".

اHادة اHادة 31 :  : تعدل أحكام اHواد 32 و 34 و38 من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :

"اHادة 32 : ال يكون احلسم مقبوالr إال إذا .................. (بدون تغيير حتى) بعد حتويلها أو بدون ذلك.
غير أنهr �نح احلق في احلسم :

rعمليات التصدير -
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rعمليات تسليم السلع واخلدمات إلى قطاع معفى أو مستفيد من نظام الشراء باإلعفاء من الرسم -
- عــمــلــيــات بــيع اHــنــتــوجــات واخلــدمــات اHــعــفــاة الــتي تــكــون أســعــارهــا أو هــوامــشــهـا مــحــددة ~ــوجب

التنظيم".

"اHـادة 34  : ال �ـكن أن يـؤدي احلـسم اآلنف الـذكـر إلى اسـتـرداد ولـو جـزئي لـلـرسمr بـاسـتـثـنـاء احلـاالت
اHنصوص عليها في اHادة 50 من هذا القانون".

"اHادة 38 : مع مـراعاة أحكام اHادة 29 يُخصم الرسم عـلى القيمة اHضافـة ........... (بدون تغيير حتى)
وفقا للشروط اآلتية :

- يجب أن تُشترى اHـواد ............. (بدون تغيير حتى) أو تخصص للتصدير إلى قطاع معفى أو إلى
قطاع  يستفيد من نظام الشراء باإلعفاء من الرسم أو موجهة Hنتوج أو خدمة معفاة لها احلق في اخلصم.
- ................................................ (الباقي بدون تغيير) .....................................................".

اHادة اHادة 32 :  : تعدل أحكام اHادة 49 من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 49 : إنّ اخملـالـفـات لألحـكـام ............................ (بـدون تـغيـيـر حـتى) بـنـاء عـلى قـرار من اHـدير
الوالئي للضرائب اخملتص إقليميا.

في حالة محاوالت غش مثـبتة صراحةr يكون اHدير الوالئي للضرائب اخملتص إقليميا مؤهال إلصدار
قرار سحب االعتماد".

اHادة اHادة 33 :  : تعدل أحكام اHادة 50 مكرر 1 من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :

"اHادة 50 مكرر 1 : يرتبط منح استرداد الرسم على القيمة اHضافة بالشروط اآلتية :
rستفيدHمسك ................. (بدون تغيير حتى) من طرف ا -

- يجب تـقد� طـلبـات استـرداد قروض الـرسم على الـقيـمة اHـضافـةr حسب احلـالةr لـدى مديـر كبـريات
اHـــؤســـســات أو اHـــديـــر الــوالئـي لــلـــضـــرائب أو رئـــيس مـــركــز الـــضـــرائب اخملـــتص  كـــأقــصـى أجل في الـــيــوم

العشرين (20) من الشهر اHوالي للفصل اHعني باالسترداد اHطلوب.
- يجب أن يتشكل ........................ (بدون تغيير حتى) أي شرط يتعلق باHبلغ".

اHادة اHادة 34 :  : تعدل أحكام اHادة 67 من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :

"اHادة 67 : يجب أن تـعلل عملـيات البـيع أو العمـليات احملقـقة باإلعـفاء أو تلك الـتي تمت وفق الشراء
بـاإلعــفـاء من الــرسم عـلى الــقـيـمــة اHـضـافــة بـواســطـة شـهــادات �ـكن حتــمـيل ¥ـوذجــهـا إلــكـتـرونــيـا من طـرف

اخلاضع للضريبة اHستفيد من اإلعفاء أو من شهادة الشراء باإلعفاء من الرسم على القيمة اHضافة.

يـجب على اHـستـفيد أن يـعد الـشهادة في أربع (4) نسخ ويـتعY عـليه تقـد�هـا للمـصلحـة اHسيـرة Hلفه
اجلبائي للتأشير عليها.

يـقوم اHسـتفيـد بتسـليم نسـختY (2) من الـشهادة Hـورّده أو Hصـالح اجلمارك أثـناء الـقيام بـالشراء أو
بـالـعمـلـيـةr ويحـتـفظ بالـنـسـخة الـثـالثـة دعـما حملـاسـبـته وحتتـفظ اHـصـلحـة اHـسيّـرة Hـلفـه اجلبـائي بـالنـسـخة

الرابعة. 

أما في حالة اإلعفاءات اHمنوحة ظرفياr تسلّم اHصلحة اHسيّرة Hلفه اجلبائي الشهادة والنسخ".

اHادة اHادة 35 :  : تلغى أحكام اHادة 78 من قانون الرسوم على رقم األعمال.
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اHادة اHادة 36 :  : حتدث مادة 83 مكرر في قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 83 مـكـرر : عـنــدمـا يـقــوم مـكــلف بـالــرسم بـإعــادة بـيع الــسـلع اHــنـقـولــة اHـســتـعــمـلـة ومــا شـابــهـهـا
ويسلّـمهاr فـإن الرسم يًصفّى من هـامش الربح احملدد بـY فارق سعر الـبيع اHتـضمن جميع الـرسوم وسعر

الشراء اHتضمن جميع الرسومr على أن يتم اقتناء هذه السلع لدى :
rأفراد -

rللضريبة �ارسون أنشطة معفاة غير قابلة للحسم Yخاضع -
Yلـلــضـريــبـة يـتــنـازلــون عن سـلع غــيـر قــابـلـة لــلـحــسم ألشـخـاص غــيـر خــاضـعـ Yخـاضــعـ Yمــسـتــعـمـلــ -

rضافةHللضريبة �ارسون نشاطا ال يخضع جملال تطبيق الرسم على القيمة ا
- جتار السلع اHستعملة اخلاضعY للضريبة وفق نظام هامش الربح".

اHادة اHادة 37 :  : تتمم أحكام اHادة 161 من قانون الرسوم على رقم األعمالr وحترر كما يأتي :   

"اHادة 161 : يوزع ناجت الرسم على القيمة اHضافة كما يأتي : 
1 - بالنسبة للعمليات احملققة في الداخل : - بالنسبة للعمليات احملققة في الداخل :

r75% لفائدة ميزانية الدولة -
r........................................................ (بدون تغيير) ....................................................... -

- 15% لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية.

بالنسبة للـعمليات اHنجزة ........... (بدون تـغيير حتى) تدفع حصة الـبلديات إلى صندوق التضامن
والضمان للجماعات احمللية.

2 - بالنسبة للعمليات احملققة عند االستيراد : - بالنسبة للعمليات احملققة عند االستيراد :
- ......................................................... (بدون تغيير) .......................................................  

- 15% لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية.

وتوزع احلصة ....................................... (بدون تغيير حتى) احملددة عن طريق التنظيم.

بــالـنـســبـة لــلـعــمـلــيـات الـتـي تـنـجــزهـا اHــكـاتب اجلــمـركــيـة احلــدوديـة الـبــريـةr تــخـصص احلــصـة الــعـائـدة
لصندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية مباشرة للبلديات التي يقع فيها اHكتب".

القسم اخلامسالقسم اخلامس
الضرائب غير اHباشرةالضرائب غير اHباشرة

اHادة اHادة 38 :  : تعدل أحكام اHادة 73 من قانون الضرائب غير اHباشرةr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 73 : فـضال عن مـصلـحـة الـكحـول الـتابـعـة لـلدولـةr فـإن عـملـيـات اسـتيـراد وإنـتاج وبـيع الـكـحول
اإليـثيـلي من طرف األشـخاص الـطـبيـعيـY واHعـنويـY تـتم عن طريق احلـصول عـلى اعـتمـاد يسـلّمه الـوزير

اHكلف بالصناعة واHناجمr بعد اكتتاب دفتر شروط.

حتدد شروط ¡ارسة النـشاط وكيفيات احلصول على االعتـماد وبنود دفتر الشروط ~وجب قرار من
الوزير اHكلف بالصناعة واHناجم".
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اHادة اHادة 39 :  : تعدل أحكام اHادتY 47  و176 من قانون الضرائب غير اHباشرةr وحترران كما يأتي :
rادة 2 من هـذا الـقـانونHـنـصـوص عـليـهـا فـي اHـرور عـلى الـكـحـول اHـادة 47 : حتـــدد تـعـريـفـــة رسـم اHا"

كما يأتي :

تعريفة رسم اHرور من واحدتعريفة رسم اHرور من واحدبيان اHنتوجاتبيان اHنتوجات
هكتولتر مهكتولتر من الكحول الصافين الكحول الصافي

1 - منـتوجـات أساسـها الكـحول ذات طـابع طبي بـحت وال �كن شـربها
والواردة في قائمة معدة بطريقة نظامية....................................

2 - منتوجات العطور والزينة.....................................................

3 - كــحــول مــســـتــعــمــلــة لـــتــحــضــيـــر اخلــمــور الــفـــوارة واخلــمــور احلــلــوة
بـــــــطـــــــبـــــــيــــــــعـــــــتـــــــهـــــــا والــــــــتي تــــــــســـــــتـــــــفـــــــيــــــــد من الــــــــنـــــــظـــــــام اجلــــــــبـــــــائي
للخمور..................................................................................

4 - اHـشهـيـات الـتي أسـاسـهـا اخلمـور والـفـيـرمـوث واخلمـور الـكـحـولـية
ومــا �ـاثــلـهــا واخلــمـوراحلــلـوة بــطـبــيــعـتــهـا اخلــاضـعــة لــلـنــظـام اجلــبـائي
لــلــكـحــول واخلــمـورالــكــحــولـيــة األجــنـبــيــة ذات الــتـســمــيـة األصــلــيـة أو
اHراقبة أو اHعيّرة وكر� دوكاسي .............................................

rأمرس rـشـهـيـات التـي أسـاسـهـا الـكـحول مـثـل الـبـيـتـرH5 - الوسـكـي وا
.................................................................... rأنيس rغرودرون

6 - الـروم وغـيـره من اHـنـتـوجـات اHـشـار إليـهـا في األرقـام من 1 إلى 5
أعاله......................................................................................

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

1760

77.000

110.000

77.000

"اHـادة 176 : حتـدد تـعـريــفـة رسم اHـرور لـلـخـمــور بـثـمـانـيـة آالف وثـمــا¥ـائـة ديـنـار جـزائـري (8800 دج)
للهيكتولتر".

القسم اخلامس مكررالقسم اخلامس مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

اHادة اHادة 40 :  : تعدل أحكام اHادة األولى من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHادة األولى : يتعـY على اHـكلـفY بـالضريـبة اخلـاضعـY لنظـام الضـريبـة اجلزافيـة الوحـيدة اكـتتاب
تـصـريح تــقـديـري حتـدد اإلدارة اجلـبـائــيـة ¥ـوذجهr وإرسـاله إلى مــفـتش الـضـرائب الـتــابع له مـكـان ¡ـارسـة
النـشـاط. ويجـب أن يتم اكـتـتـاب هذا الـتـصـريح في الفـتـرة اHـمتـدة مـا بـY األول والثالثـY من يـونـيو من

كل سنة".

كما يتعY عليهم ..................................... (الباقي بدون تغيير) ........................................".

اHادة اHادة 41 :  : تعدل وتتمم أحكام اHادة 3 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :
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"اHادة 3 : �ـكن اHكلفY بالـضريبة اخلاضعـY لنظام الضريـبة اجلزافية الوحـيدة أن يختاروا اخلضوع
للضـريبة حسـب نظام الربح احلـقيقي. ويبـلّغ االختيار لـإلدارة اجلبائيـة قبل أول فبرايـر من السنة األولى
الـتي يرغب فيـها اHكلف بـالضريـبة تطـبيق نظام الـربح احلقيـقي. ويبقى االخـتيار ساريـا للسـنة اHذكورة

والسنتY اHواليتY حيث يكون فيها االختيار ال رجعة فيه.  

�دد االختيار ضمنيا لفترة ثالث (3) سنواتr ويكون ال رجعة فيه طوال هذه الفترة.

عـلى اHكلفY بالـضريبة الراغبـY في التخلي عن هذا االخـتيار تبليغ اإلدارة اجلـبائية بذلك قبل أول
فبراير من السنة اHوالية للفترة التي تمت فيها ¡ارسة هذا االختيار أو ª فيها التمديد ضمنيا".

اHادة اHادة 42 :  : حتدث مادة 3 مكرر في قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 3 مـكـرر :  يـتـعـY عــلى اHـكـلـفــY بـالـضـريـبــة اجلـدد اكـتـتـاب الــتـصـريح اHـنـصــوص عـلـيه ~ـوجب
أحكام اHادة األولى من هذا القانون وتسديد مبلغ الضريبة اجلزافية الوحيدة اHستحقr تلقائيا. 

ويجب اكتتاب هذا التصريح قبل 31 ديسبمر من سنة بداية نشاطهم".

اHادة اHادة 43 :  : تعدل وتتمم أحكام اHادتY 20 و 20 مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHادة 20 : 1 - �كن أعوان اإلدارة اجلبائية ............................................... (بدون تغيير حتى)

5 - ال �ــكنr حتت طــائـلــة بــطالن اإلجـراءr أن تــسـتــغــرق مـدة الــتـحــقـيـق في عـY اHــكـان ....................
(بدون تغيير حتى) في احملضر في حالة رفض هذا األخير التوقيع.

وتمدد مدة التحـقيق في عY اHكان وفق األجل اHمنـوح للمكلف بالضـريبة احملقق معهr ~وجب أحكام
اHادة 20 مكرر 1 من قانـون اإلجراءات اجلبـائيةr لإلجابـة على طلبـات التوضـيح أو التبريـر في حالة وجود
عـمـليـات حتـويل غـير مـبـاشـر لألربـاح ~فـهـوم اHادة 141 من قـانـون الـضـرائب اHبـاشـرة والـرسوم اHـمـاثـلة.
و�ـكن تــمــديــد هـذا األجل بــســتـة (6) أشـهــرr عـنــدمــا تـوجـه اإلدارة اجلـبــائـيــة طــلـبــات لــلـمــعـلــومــات في إطـار

اHساعدة اإلدارية إلى إدارات جبائية أخرىr في إطار التعاون اإلداري وتبادل اHعلومات.

ال يحتج ~دة اHراقبة أمام اإلدارة ............................ (الباقي بدون تغيير) ............................".

"اHادة 20 مـكرر : 1 - �ـكن أعوان اإلدارة اجلـبائيـة إجراء حتـقيق مـصوب في احملـاسبة .....................
(بدون تغيير حتى) خاصية التحقيق اHصوب يجب التعرف على طبيعة العمليات احملقق فيها.

4 - ال �ـكــنr حتــت طـائـلــة بـطــالن اإلجـــراءr أن تسـتـغـرق مدة الـتـحقـيق في عـY اHـكانr في الـدفـاتر
.............................................. (بدون تغيير حتى) في احملضر في حالة رفض هذا األخير التوقيع.

وتمدد مـدة التحـقيق في عY اHـكان وفق األجل اHمـنوح للـمكلف بـالضريـبة احملقق مـعهr ~وجب اHادة
20 مـكـرر 1 من قــانـون اإلجــراءات اجلـبــائـيــةr لإلجـابــة عـلـى طـلــبـات الــتـوضــيح أو الـتــبـريــر في حـالــة وجـود

عـمـليـات حتـويل غـير مـبـاشـر لألربـاح ~فـهـوم اHادة 141 من قـانـون الـضـرائب اHبـاشـرة والـرسوم اHـمـاثـلة.
و�ــكن تـمـديـد هــذا األجل بـسـتـة (6) أشـهــرr عـنـدمـا تــوجه اإلدارات اجلـبـائــيـة طـلـبــات لـلـمـعــلـومـات في إطـار

اHساعدة اإلدارية إلى إدارات جبائية أخرىr في إطار التعاون اإلداري وتبادل اHعلومات.

5 - �لك اHكلف بالضريبة أجل ثالثY (30) يوما إلرسال مالحظاته ..... (الباقي بدون تغيير) ......".

اHادة اHادة 44  :  : تتمم أحكام اHادة 20 مكرر 2 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :
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"اHــادة 20 مــكـرر 2 : يــجـب عــلى أعــوان اإلدارة اجلــبــائــيــةr خالل اHــراجــعــة اHــقــررة في اHــادتــY 20 و20
مكـرر أعالهr ...... (بدون تـغيـير حـتى) فإن الـوثائـق تكـون ¡اثـلة لـتلك اHـشتـرطةr ~ـوجب أحكـام اHادة 169
مـكــرر من قـانــون اإلجـراءات اجلــبـائـيــةr بـالــنـسـبــة لـلــشـركــات اHـرتـبــطـة اHــذكـورة في اHـادة 160 من قـانـون

اإلجراءات اجلبائية.

يجب على اHؤسسات التي تمسك محاسبة حتليلية أن تقدمها ألعوان التحقيق  عند كل طلب.

يجب أن تبY الطلبات اHكتوبة صراحة ...................... (الباقي بدون تغيير) ..........................".

اHادة اHادة 45 :  : ينشأ ضمن اHادة 72 من قانون اإلجراءات اجلبائية مقطع سادس يحرّر كما يأتي :

"اHادة 72 : 1 -  إلى 3 - ...................................... (بدون تغيير) ..............................................
4 - ملغاة.
5 - ملغاة.

6 - يـجب تـقـد� الـشـكوى الـتي تـتـضـمن احـتـجـاجـا على قـرار صـادر إثـر طـلب اسـتـرداد قـروض الرسم
على الـقـيمـة اHـضافـةr في أقصى أجـلr قبل انـقضـاء الـشهـر الـرابع الذي يـلي تاريـخ تبـليغ الـقـرار اHتـنازع

فيه كأقصى حد".

اHادة اHادة 46 :  : تعدل أحكام اHادة 74 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHادة 74 : 1) - يجوز لـلمـكلف بالـضريبـة الذي يـنازع من خالل شكـوى مقـدمة ضمن الـشروط احملددة
في اHــواد 72 و73  و75 من هــذا الـقــانــونr في صــحــة أو مـبــلغ الــضــرائب اHــفــروضـة عــلــيهr أن يُــرجئ الــقـدر
اHتنازع فيه من الضـرائب اHذكورةr إذا طلب قبل صدور القرار اHتخذ بشأن هذه الشكوىr االستفادة من

األحكام اHقررة في هذه اHادةr شريطة تقد� ضمانات حقيقية لضمان حتصيل احلقوق احملتج عليها.

وفي غيـاب تقد� الـضماناتr �ـكن اHكلف بالـضريبة أن يُـرجئ دفع القدر اHـتنازع فيه من خالل دفع
مبلغ يساوي 30% من الضرائب اHتنازع فيهاr لدى قابض الضرائب اخملتص.

2) - ويــخص تـطــبـيق هـذا الــتـدبــيـرr فـقطr الــشـكــاوى الـنـاجــمـة عن اHــراقـبـات اجلــبـائـيــةr مع اسـتــثـنـاء
الشكاوى اHتعلقة بالضرائب اHُثقلة بالزيادات اHطبقة في حالة الغش اجلبائي.

3) - يترتب على منح اإلرجاء الـقانوني للدفع تأجيل حتصيل احلـقوق الباقية إلى غاية صدور القرار

النزاعي.
4) - �ــكن أن يــكــون اإلرجـــاء الــقــانــوني لــلـــدفـع اHــمــنــوح مــحل إنـــهــاء من قــبل الــســـلــطــة اخملــتــصــة في

حالة ظهور أحداث من شأنها تهديد حتصيل الدين اجلبائي موضوع هذا اإلرجاء.
5) - يُرجـأ حتصـيل الضـرائب اHتـنازع فـيهـا نتـيجـة فرض ضـريبي مـزدوج أو أخطـاء ماديـة ª إثبـاتها
من طرف إدارة الضـرائب إلى غايـة صدور القـرار النـزاعيr دون أن يكون اHـكلف بـالضريـبة مـضطرا إلى

تقد� ضمانات أو دفع مبلغ 30% من الضرائب اHتنازع فيها".

اHادة اHادة 47 :  : تعدل أحكام اHادتY 77 و 79 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHــادة 77 : 1 - دون اHــســاس بـــأحــكــام اHــادة 79 أدنــاهr يـــبت اHــديــر الـــوالئي لــلـــضــرائب فـي الــشــكــاوى
النزاعية التي يرفعها اHكلفون بالضريبة التابعY الختصاصه اإلقليمي.

2 - مع مراعاة أحكام ........... (بدون تغيير حتى) التي يرفعها اHكلفون بالضريبة التابعون Hركزه.
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�ارس رئيس مركز الضـرائب سلطته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القـضايا التي يقل مبلغها
عن خمسة ماليY دينار (5.000.000 دج) أو يساويها.

3 - ................................................. (بدون تغيير) ..............................................................
4 - تــشــمل حــدود االخــتــصــاص اHــذكــورة في الــفــقــرات 1 و 2  و3 من هــذه اHــادةr احلــقــوق والــعــقــوبــات

وغرامات الوعاء الضريبي اHدرجةr والناجتة عن نفس إجراء فرض الضريبة. 
5 - ................................................. (بدون تغيير) ...........................................................".

"اHـادة 79 : يـتـعY عـلـى اHديـر الـوالئي لـلـضـرائب الـتـمـاس الـرأي اHـطـابق لإلدارة اHـركـزيـةr بـالـنـسـبة
لكل شكوى نزاعية يتجاوز مبلغها  مائة وخمسY مليون دينار (150.000.000 دج).

................................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................".

اHادة اHادة 48 :  : تعدّل اHادة 81 مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترّر كما يأتي :

" اHادة 81 مكرر :  تُنشأ جلان الطعن اآلتية :
1) تُنشأ لدى كل واليةr ................. (بدون تغيير حتى) تتشكل من :

rرئيسا rمحافظ حسابات يعينه رئيس الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات  -
r........................................................ (بدون تغيير) .................................................. -
r........................................................ (بدون تغيير) .................................................. -
r........................................................ (بدون تغيير) .................................................. -

rثل عن الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات¡  -
r........................................................ (بدون تغيير) .................................................. -
r........................................................ (بدون تغيير) .................................................. -
r........................................................ (بدون تغيير) .................................................. -

في حالة وفاةr ..........(بدون تغيير حتى) اختتام أشغال اللجنة.

2) تُنشأr لدى كل مديرية جهويةr ......(بدون تغيير حتى) تتشكل من :
rرئيسا rYصفّ الوطني للخبراء احملاسبHخبير محاسب يعينه رئيس ا  -

r........................................................ (بدون تغيير) .................................................. -

r........................................................ (بدون تغيير) .................................................. -

r........................................................ (بدون تغيير) .................................................. -

r........................................................ (بدون تغيير) .................................................. -

r........................................................ (بدون تغيير) .................................................. -

r........................................................ (بدون تغيير) .................................................. -

.Yصفّ الوطني للخبراء احملاسبHثل عن ا¡  -
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في حالة وفاةr ............................................. (بدون تغيير حتى) اختتام أشغال اللجنة.

3) تُنشأr .................................................... (الباقي بدون تغيير) .......................................".

اHادة اHادة 49 :  : تعدل أحكام اHادة 85 من  قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 85 : 1- إن إجــراءات الــتـحــقــيق اخلــاصـة الــوحــيـدة الــتي يــجـوز األمــر بــهـا فـي مـجــال الــضـرائب
اHباشرة والرسوم على رقم األعمالr هي مراجعة التحقيق واخلبرة.

2 - ملغاة.
3 - في حـالــة مـا إذا رأت احملــكـمــة اإلداريــة ضـرورة األمــر ~ـراجــعـة الــتـحــقـيقr فــإن هـذه الــعـمــلـيــة تـتم

بحضور الشاكي أو وكيلهr على يد أحد أعوان مصلحة الضرائبr غير ذلك الذي قام باHراقبة األولى.

يعيّن العون اHكلف بإجراء مراجعة التحقيق من قبل اHدير الوالئي للضرائب.

يحدد احلكم القاضي بهذا اإلجراء مهمة العون واHدة التي يجب عليه أن يجري خاللها مهمته.

يحرر العون اHكلف ~ـراجعة التحقيق تقريراr ويضمّنه مالحظات الشاكي ونتائج اHراقبة التي قام
بها ويبدي رأيه.

يـقـوم اHــديـر الـوالئي لـلـضـرائب بـإيـداع الـتـقـريـر لــدى كـتـابـة ضـبط احملـكـمـة اإلداريـة الـتي أمـرت بـهـذا
اإلجراء".

اHادة اHادة 50 :  : تعدل أحكام اHادة 86 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 86 : 1 - �كـن أن تـأمـر احملـكـمـة اإلدارية بـاخلـبـرة .....(بـدون تـغـيـيـر حـتى) قـبـل عـشرة (10) أيـام
على األقل من بدء العمليات.

7 - يـتوجه اخلـبراء إلى مـكـان إجراء اخلـبرة بـحضـور ¡ثل عـن اإلدارة اجلبـائيـةr وكذلك الـشاكي و/أو
¡ثلهr حيث يقومون بتأدية اHهمة اHنوطة بهم من قبل احملكمة اإلدارية.

يـقوم عـون اإلدارة بتـحـرير مـحضـر مع إضافـة رأيه فـيه. ويقـوم اخلـبراء بـتحـرير إمـا تـقريـر مشـترك
وإما تقارير منفردة.

8 - ........................................................ (بدون تغيير) ......................................................
9 - طـرق الـتـكـفل بـأتـعـاب اخلـبـرة هي تـلك اHـنـصـوص عـلـيـهـا ~ـوجب أحـكـام قـانـون اإلجـراءات اHـدنـيـة

واإلدارية.
10 - ....................................................... (بدون تغيير) ...................................................".

اHادة اHادة 51 :  : تعدل أحكام اHادة 89 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHادة 89 : يبتُّ في الـقضايا الـتي ترفع أمام اجلهـة القضـائية اإلدارية طـبقا ألحـكام القانـون اHتضمن
قانون اإلجراءات اHدنية واإلدارية".

اHادة اHادة 52 :  : تعدل أحكام اHادة 90 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي:

"اHـادة 90 : �ـكن الـطـعن في األحـكـام الـصـادرة عـن اجلهـات الـقـضـائـيـة اإلداريـة أمـام مـجـلس الـدولـة عن
طـريق االسـتـئــنـاف ضـمن الـشـروط ووفـقــا لإلجـراءات اHـنـصـوص عـلــيـهـا ~ـوجب الـقـانــون اHـتـضـمن قـانـون

اإلجراءات اHدنية واإلدارية".
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اHادة اHادة 53 : : تعدل أحكام اHادة 96 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 96 : 1 -   عـنــدمـا يـطــلب مـكـلـف بـالـضــريـبـةr ......... (بــدون تـغـيــيـر حـتـى) وبـصـرف الــنـظـر عن
rاحملـددة ~وجب هـذا القـانون بـخصـوص كل حق أو ضريـبة أو رسم rاآلجـال العـامة لـلتـقادم عـلى فعل اإلدارة
أن تُعارَض جميع اHـقاصاتr في حدود الضريبة موضوع النزاعr بY التخفيضات ................................

(بدون تغيير حتى) التي تمت معاينتها في وعاء الضريبة أو في حسابهاr أثناء التحقيق في الطلب.
2 - بغض النظر عن أحكام ................................. (بدون تغيير) ..........................................".

اHادة اHادة 54 :   :  تلغى أحكام اHادة 101 من قانون اإلجراءات اجلبائية.

اHادة اHادة 55  : : حتدث مادة 144 مكرر في قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 144 مــكـرر : في حـالــة عــدم تــسـديــد ضــريـبــة أو رسم في األجل احملــدد لــلـدفـع ومع غـيــاب شــكـوى
مـرفــقــة بــطــلب الــتــأجـيـل الـقــانــوني لــلــدفع اHــنــصــوص عــلـيـه في اHــادتـY 74 و 80-2 من قــانــون اإلجــراءات
اجلبائـيةr يقوم قـابض الضرائب بإرسـال رسالة تذكـير للمـدين بالضريـبة قبل خـمسة عشر (15) يوما من

التبليغ  بأول قرار متابعة".

اHادة اHادة 56 :  : حتدث مادة 144 مكرر 1 في قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHادة 144 مكرر 1 : �كن قابض الـضرائب اخملتص أن يبادر بدفع الـضرائب واحلقوق والرسوم و/أو
الــغــرامــات اHـــســتــحــقــة مـن اHــدين  بــالــضــريـــبــةr من الــتــعـــويــضــات أو الــتــخــفـــيــضــات أو االســتــردادات من

الضرائب أو احلقوق أو الرسوم أو الغرامات اHثبتة لصالح هذا األخير. 

عـندمـا يجـري قابض الـضـرائب اHقـاصة اHـنصـوص عـليـها في هـذه اHادةr فـإن هـذا األخيـر يكـون ملـزما
بـإبالغ اHـدين بـالـضـريـبـة عن طـريـق "إشـعـار" يـحـدد فـيه طـبـيـعـة وقـيـمـة اHــبـالغ الـتي ª تـخـصـيـصـهـا لـدفع

الديون اHثبتة في كتاباته.

�كن الطعن في آثار هـذه اHقاصة وفق األشكال واآلجال اHنصوص عليها في اHادتY 153 و 153 مكرر
من قانون اإلجراءات اجلبائية".

اHادة اHادة 57 :  : تعدل أحكام اHادة 153-1 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 153 : 1 - يـجب أن تـرسل الــشـكـاوى اHــتـعـلــقـة بـتـحــصـيل الـضــرائب والـرسـوم اHــعـدة من طـرف
اإلدارة اجلــبــائــيــةr حــسب احلــالــةr إلى مــديــر كــبــريــات اHــؤســســات أو اHــديــر الــوالئي لــلــضــرائب الــتــابع له

القابض الذي مارس اHتابعات.
2 - وتكتسي هذه الشكاوى ............... (بدون تغيير حتى) التي ال تمس بوعاء وبحساب الضريبة".

اHادة اHادة 58  :   : تعدل أحكام اHادة 153 مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHــادة 153 مــكـرر : 1 - تــقــدم الــشــكـــاوى الــتي تــكــتـــسي اعــتــراضــا عـــلى إجــراء اHــتــابـــعــةr حتت طــائــلــة
البطالنr في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ اإلجراء احملتج عليه.

تـقـدم الـشـكـاوى الـتي تـكـتـسـي شـكل اعـتـراض عـلى الـتـحـصـيل اجلـبـريr حتت طـائـلـة الـبـطالنr في أجل
شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ أول إجراء للمتابعة.

2 - ................................................... (بدون تغيير) ...........................................................

3 - ................................................... (بدون تغيير) ...........................................................
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4 - �كن أن تُـرفع الشـكاوى اHـتعـلقـة باالعتـراضات عـلى اHتـابعـات اHنـصوص عـليـها في اHادة 153 من
rـتــضــامن مـعهHــكــلف بـالــضــريـبــة نــفـسه أو مـن طـرف الــشـخـص اHمـن طـرف ا rقــانـون اإلجــراءات اجلــبـائــيـة

وتخضع هذه الشكاوى إلى الشروط الشكلية اHنصوص عليها في اHادة 75 من هذا القانون.
5 - ال تخضع الشكاوى حلقوق الطابعr ويجب أن تكونr حتت طائلة عدم القبول :

rشتكيHتعلقة بهوية اHعلومات اHحتتوي على ا -
rموضوع االعتراض rتابعةHتتضمن طبيعة ا -

rدعّم لالعتراضHتابعة اHمرفقة بإجراء ا -
rتتضمن األسباب والوسائل التي تبرّر موضوعها -

- حتتوي على اإلمضاء اخلطي للمشتكي.

rشـتكي إلى تسوية طعنهHبدعوة ا rعن طريق رسالة مـوصى عليها مع إشعـار باإلستالم rتقوم اإلدارة
خالل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ االستالمr وتقد� كل وثيقة إثبات مشار إليها من طرفه.

وفـي هــذه احلــالـــةr فــإن أجل الــبـت اHــمــنـــوح لإلدارةr اHــنـــصــوص عــلـــيه في اHــادة 153 مـــكــرر 1 من هــذا
القـانـونr ال يـسري إال ابـتـداء من اسـتالم اإلدارة جلواب اHـكـلف بـالضـريـبـةr وإذا لم يـتم استالم أي رد خالل
أجل ثـمانـية (8) أيام اHـذكـور أعاله أو أن الرد جـاء غـير مـؤسّسr يـقـوم مديـر كـبريـات اHـؤسسـات أو اHـدير

الوالئي للضرائبr كل حسب مجال اختصاصهr بتبليغ قرار رفض لعدم قبول الطعن اHرفوع.

�ــكن اHـكـلف بـالــضـريـبـة أن يـطـعـن في هـذا الـقـرار أمـام احملــكـمـة اإلداريـةr ضـمـن الـشـروط اHـنـصـوص
عليها في اHادة 153 مكرر 1 من قانون اإلجراءات اجلبائية".

اHادة اHادة 59 :  : تعدل أحكام اHادة 153 مكرر 1 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 153 مـكرر 1 : 1 - يـبت مديـر كـبريـات اHـؤسسـات واHـدير الـوالئي لـلـضرائبr كل حـسب مـجال
اختصاصهr في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ  تقد� الشكوى.

يُبلّغ القرار الذي يجب أن يـكون مسبّبا قانونا إلى اHكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها
مع إشعار باالستالم.  

�ـكـن اHـشــتـكـيr في حـالــة  عـدم صــدور قــرار في هـذا األجـل أو إذا لم يـرضه الــقــرار الـصــادرr أن يـرفع
دعـوى أمــام احملــكـمــة اإلداريــة في أجل شــهـرين (2) ابــتـداء من تــاريخ تــبـلــيغ قــرار اإلدارة أو انـقــضـاء األجل

اHذكور في الفقرة أعاله.

و�كن الطعن ........................................................ (بدون تغيير حتى) عمليات الدفع".

اHادة اHادة 60 :  : تعدل أحكام اHادة 156 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :

"اHادة 156 : �كن لقابض الضـرائب في مجال التحصيل ....... (بدون تغيـير حتى) اإلمكانيات اHالية
لصاحب الطلب.

�ــنح الــتــأجـيـل الـقــانــوني لــلـدفـع في أجل أقــصـاه 36 شــهــرا مع دفع مــبـلـغ أولي أدنى يــسـاوي 10% من
مبلغ الدين اجلبائي.

وتطبيقا ألحكام الفقرة أعالهr يجوز االشتراط من اHستفيدين ........... (الباقي بدون تغيير) ......".



29 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3077
29  ديسمبريسمبر سنة  سنة 2016 م م

اHادة اHادة 61 : : تعدل أحكام اHادة 159 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :
"اHـادة 159 : يـفــقـد الـقــابـضـون الـذيـن لم يـبـاشــروا أيـة مـتـابــعـة ضـدّ مــكـلف بـالــضـريـبـة طــيـلـة أربع (4)
سـنوات متـتاليـةr اعتبـارا من يوم وجـوب حتصيل احلـقوقr حق اHتـابعة وتـسقط كل دعوى يـباشرونـها ضدّ

اHكلف بالضريبة.
تـوقف االسـتـفـادة من اإلرجـاء الــقـانـوني لـلـدفعr اHــنـصـوص عـلـيه في اHـواد 74 و 80-2 و 80-3 من هـذا

القانونr تقادم األربع (4) سنوات اHذكور أعالهr إلى غاية الفصل في الطعن النزاعي.
إن تبلـيغ أحد سنـدات اHتابعـة اHذكورة أدنـاهr سواء كان إخطـارا أو إشعارا لـلغير احلـائز أو حجزا أو
أي إجــراء آخــر ¡ــاثل الــذي يــوقف تــقــادم األربع ســنــوات اHــنـصــوص عــلــيه أعـالهr ويـســتــبــدل آلــيــا بــتــقـادم

مدني".
اHادة اHادة 62 :  : تعدل الفقرتان 5  و6 من اHادة 172 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترّران كما يأتي :

"اHادة 172 : من 1 - إلى 4  - ................................... (بدون تغيير) ..........................................
5 - يـبت مدير كبريـات اHؤسسات في كل الـشكاوى اHقدمـة من طرف األشخاص اHعـنويY اHذكورين

في اHادة 160 من هذا القانونr في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تقد�ها.
عندما تـتعلق هذه الـشكاوى بالـقضايا الـتي تفوق مبـالغها اإلجـمالية من احلـقوق والغرامـات ثالثمائة
ملـيون ديـنار (300.000.000 دج)r ............ (بدون تـغيـير حـتى)r وفي هذه احلالـةr يحـدد أجل البت بـثمـانية

(8) أشهر.
6 - �ــكن مــديـر كــبــريـات اHــؤســســات أن يـفــوض ســلـطــته فـي الـبت فـي الـشــكــاوى الـنــزاعــيــة لألعـوان

اخلاضعY لسلطته. وحتدد شروط منح هذا التفويض ~وجب مقرر من اHدير العام للضرائب.
7 - .................................................... (بدون تغيير) ........................................................

8 - ملغاة.
9 - .................................................... (بدون تغيير) .......................................................".

اHادة اHادة 63  :  : تعدل أحكام اHادة 173 من قانون اإلجراءات اجلبائيةr وحترر كما يأتي :
"اHادة 173 : 1)- �كن األشخاص اHعنويY ............... (بدون تغيير) ......................

2) - و�كنهم رفع طعونهم أمام احملكمة اإلدارية طبقا ألحكام اHادة 82 من هذا القانون.
تـطـبق األحــكـام الـواردة في اHـواد من 83 إلى 91 من هــذا الـقـانـونr اHــتـعـلـقــة بـاإلجـراءات اHـتــبـعـة أمـام

اجلهات القضائية اإلداريةr فيما يخص الدعاوى اHرفوعة من مديرية كبريات اHؤسسات أو ضدها.
3) - .................................................... (بدون تغيير) ........................................................
4) - .................................................... (بدون تغيير) ......................................................".

القسم السادسالقسم السادس
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اHـادة اHـادة 64 : : تـلـغـى أحـكـام اHادة 41 من األمـر رقم 09-01 اHـؤرخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيو
سنة 2009 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة 2009.

اHـادة اHـادة 65 : : يُـنـشـأ رسم خـاص عـلى عـقـود اإلنـتـاج وكـذا نـشـر اإلشـهـار الذي يـتـم بـاخلارجr يـطـبق
على اHنتجات غير اHصنعة محليا.
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يــحـدد مــعـدل هــذا الـرسم بـ r% 10 ويــكـون مــدرجـا في الــوعـاء الــضــريـبي لــلـرسـم عـلى الــقـيــمـة
اHضافة.

يخصص ناجت هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة.  
أيًّـا كـانت الـوسـيلـة اHـسـتـعـمـلة لـلـنـشـرr فـإن هذا الـرسم يـقع عـلى عـاتق اHـؤسـسـة الـتي تـطلب

نشر اإلشهار للمنتجات اHعنية دون إمكانية حسم التكلفة من ناجتها الضريبي.
حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادةr عند احلاجةr ~وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHـادة اHـادة 66 :  : تـعـدل أحــكـام اHـادة 43 من األمـر رقم 15-01 اHـؤرخ في 7 شـوال عـام 1436 اHـوافق 23
يوليو سنة 2015 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة r2015 وحترر كما يأتي :

"اHـادة 43 : يـؤسس بـرنـامج لالمـتـثـال اجلـبـائي ........... (بدون تـغـيـيـر حـتى) األمـوال وتـمويل
اإلرهاب.

يحدد آخر أجل لدخول هذا النظام حيز التنفيذ بـ 31 ديسمبر سنة 2017.
وبانتهاء هذه الفترة ............. (الباقي بدون تغيير) ....................".

اHـادة اHـادة 67 : : تـسـتبـدل عـبـارة "تقـدم اإلدارة اجلـبـائيـة اسـتـمارة الـتـصـريح" بعـبـارة "تـقدم اإلدارة
اجلـبـائــيـة اســتـمـارة الــتـصـريـح اHـمـكن تــسـلــيـمـهــا إلـكـتــرونـيـا" فـي اHـواد ذات الـصــلـة في مــخـتـلف

القوانY اجلبائية.
اHـادة اHـادة 68 : : ال تسـتـحق غـرامات الـتـأخـير عـنـدمـا تتـعـرض عـملـيـات الدفـع اإللكـتـرونـية اHـنـجزة
في اآلجـال احملددةr لتـأخيـر خارج عن إرادة اHـكلف بـالضـريبة وإرادة اHـؤسسـة اHالـيةr شـريطة أن

ال يتجاوز هذا التأخير عشرة (10) أيامr حتسب ابتداء من تاريخ الدفع.
اHـادة اHـادة 69 : : تـلـغى أحـكـام اHـادة 28 من األمـر رقم 09-01 اHـؤرخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22

r2009 الية التكميلي لسنةHتضمن قانون اHوا rعدّلةHا r2009 يوليو سنة
اHادة اHادة  70 : : يـؤسس رسم لـلفـعالـية الـطاقـوية ويـطبق عـلى األجـهزة اHـشتـغلـة بالـكهـرباء والـغاز
واHـنـتـجـات الـبتـرولـيـة الـتي يـعـتـبـر استـهالكـهـا مـفـرطـا بـالـنـظر إلى مـعـايـيـر الـتـحـكّم في الـطـاقة
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في الــتـنــظـيم اHــعـمــول به. ويــسـتــحق دفع هــذا الـرسم عــنـد اجلــمـركــة بـالــنـســبـة

لألجهزة اHستوردة وعند اخلروج من اHصنع بالنسبة لألجهزة اHنتجة محليا.
يـجـب عـلى اHـســتـوردين واHـنــتـجـY احملــلـيـY ذكــر الـبـيـانــات اHـتـعــلـقـة بــاخلـصـائص الــطـاقـويـة

وصنف الطاقة التي تنتمي إليها على الوسم وإلصاقها على األجهزة وأغلفة تعبئتها. 
إن متطلّبات التأشير والوسم هي تلك اHنصوص عليها في التنظيم اHعمول به.

يطـبّق رسم الـفعـاليـة الـطاقـويـة على األجـهـزة اHشـتغـلـة بالـكـهربـاء واخلاضـعـة للـقـواعد اخلـاصة
بالفعالية والتصنيف والوسم الطاقوية.

يرخص للـمستوردين باستـيراد األجهزة  ذات األصناف أ و ب و جr وتخضع لـرسم الفعاليـة الطاقوية
كاآلتي :

معدل رسم الفعالية الطاقوية حسب الصنف الطاقويمعدل رسم الفعالية الطاقوية حسب الصنف الطاقوي

أ++r أ+r أ

% 5

ب

% 20

ج

% 30
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يطبق الرسم اHـستحق على األجهزة اHستوردة ابتداء من أول يوليو سنة r2017 ويطبق على األجهزة
اHصنوعة محليا ابتداء من أول يناير سنة 2018.

يطـبق هـذا الرسم عـلى األجـهزة اHـصـنوعـة مـحلـيـا حسب الـصـنف الطـاقـوي وحسب الـسُـلّم الـتصـاعدي
اآلتي :

معدل رسم الفعالية الطاقوية حسب الصنف الطاقويمعدل رسم الفعالية الطاقوية حسب الصنف الطاقوي

أ++r أ+r أ

% 5

ب

% 10

ج

% 15

د

% 20

هـ

% 25

و

% 30

ز

% 35

يطبق رسم الفعالية الطاقوية حسب السُلّم اHذكور أعالهr على األجهزة اHذكورة أدناه : 

فئات األجهزة اHنصوصفئات األجهزة اHنصوص
عليها ~وجب نصعليها ~وجب نصّ تنظيمي تنظيمي

البند التعريفي/البند التعريفي/
تعيY اHنتوجاتتعيY اHنتوجاتالبند الفرعيالبند الفرعي

أجهزة التكييف ذات
االستخدام اHنزلي.

ثالجات ومجمدات
ومجموعاتها (ثالجة مجمدة

لالستخدام اHنزلي).

م 84.15

م 84.18

آالت وأجـــهـــزة تـــكـــيـــيف الـــهـــواء اHـــزودة ~ـــروحــة ذات
rوعنـاصر لـتغـييـر درجة احلـرارة والرطـوبة rمحـرّك
~ـــا في ذلك تـــلك الـــتـي تـــقــيـس درجـــة الـــرطـــوبــة وال
rــكن أن تــعـــدّل بــشــكل مـــنــفــصل (مــكـــيــفــات الــهــواء�
وحــداتـــهــا الـــداخــلـــيــة واخلـــارجــيـــةr اHــقـــدّمــة بـــصــورة

منفصلة)r باستثناء :
- اHـنتـجات اHـعدّة لـلصـناعـات التـركيـبيـة وما يُـسمّى

.CKD اجملموعات من صنف
- وحدات بسعة تزيد عن BTU 24000 ساعة.

ثالجـــات ومــبــردات ومــجـــمــدات وغــيــرهـــا من اHــعــدات
وآالت وأجهـزة إنـتـاج البـرودة ذات جتـهيـز كـهـربائي
أو غيرهr مـضخات احلرارة وغير األجهزة من اآلالت
اHـستـخـدمـة فـي تـكـيـيف الهـواء اHـذكـورة في الـبـند

رقم r84.15 باستثناء :
- اHـنتـجات اHـعدّة لـلصـناعـات التـركيـبيـة وما يُـسمّى

rCKD اجملموعات من صنف
- مـــجــــمّع ثالجــــة مـــجــــمـــدة مـــزودّة بــــأبـــواب خــــارجـــيـــة

rمنفصلة وسعة تخزين تتجاوز 650 لتر
- أثـاث مـجـمـدات - حـافـظـات من نـوع خـزنـة تـتـجاوز

rسعتها 800 لتر
- أثاث مـجـمدات - حـافـظات من نـوع خـزانة تـتـجاوز

rسعتها 900 لتر
- أثاث آخر للحفظ والعرض يتضمن جهازا للتبريد.
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فئات األجهزة اHنصوصفئات األجهزة اHنصوص
عليها ~وجب نصعليها ~وجب نصّ تنظيمي تنظيمي

البند التعريفي/البند التعريفي/
تعيY اHنتوجاتتعيY اHنتوجاتالبند الفرعيالبند الفرعي

مصابيح وهّاجة ومصابيح
فلورية مدمجة (مشعّة)
(لالستخدام اHنزلي)

م 8539.2
8539.31

مصابيح وقنوات أخرى وهّاجة.
عــدا ذات األشــعــة فــوق الــبــنـــفــســجــيــة أو األشــعــة حتت

احلمراء باستثناء :
rوحدات ذات ضغط يتجاوز 100 فولط -
rوحدات ذات قدرة  تتجاوز 100 واط -
rوحدات ذات طول يتجاوز 120 سم -

- مـــصــابـــيح ذات عـــاكس (مـــصـــابــيـح مــتـــوهّـــجــة ذات
عاكس).

اHادة اHادة 71 : : يتعY على اHسـتوردين واHصنعY احملليـY إسنادا إلى تصريحهمr تـقد� وثيقة مقدمة من
الهيئات اخملولة تبY الصنف الطاقوي الذي ينتمي إليه اHنتج.

تضمن هيئات و/أو مخابر معتمدة مكلفة بالتصديق واHوافقة الرقابة على الفعالية الطاقوية.

إن أيّة مـخالفـة متعـلقـة بقواعـد وسم اHردوديـة الطاقـويةr تعـرّض اخملالـفY لدفع مـباشـر لقيـمة الرسم
طـبـقـا لـلـصـنف الـطـاقـوي "ز" ~ـعـدل 35 % ولغـرامـة مـالـيـة تـعـادل مـرتـY قـيـمـة اجلـهـاز اHـسـتـورد أو اجلـهاز

اHصنوع محليا.

حتدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه اHادة ~وجب قرار وزاري مشترك.

اHادة اHادة 72 : : تخــضـــع األجهـزة اHـشتغـلة بالـكهربـاء واخلاضعـة للقـواعد اخلاصـة بالفـعاليـة الطاقـوية التي
ال تـخـضــــع إلى التنـظيــم اHـتعـلّق بالـتصـنيــف والـوســم الطـاقويrY إلى رسـم الفعـاليـة الطـاقويـة ~عدل
25 %. ويــطـبـق الـرسم اHــسـتــحق عـلى األجــهـزة اHــسـتــوردة ابـتــداء من أول يــنـايــر سـنـة r2017 ويــطــبق عـلى

األجهزة اHصنوعة محليا ابتداء من أول يناير سنة 2018.

يطبق رسم الفعالية الطاقوية ~عدل 25 % على األجهزة اآلتية :

فئات األجهزة اHنصوصفئات األجهزة اHنصوص
عليها ~وجب نصعليها ~وجب نصّ تنظيمي تنظيمي

البند التعريفي/البند التعريفي/
تعيY اHنتوجاتتعيY اHنتوجاتالبند الفرعيالبند الفرعي

أجهزة إنتاج وتخزين اHاء
الساخن لالستخدام اHنزلي

م 8516.10

م 8403.10

سخانات اHياه والسخانات الكهربائيةr باستثناء :

- مــجــمـوعــات الــصــنـاعــات الــتـركــيــبــيـة ومــا يُــسـمّى
.CKD مجموعات

-  وحدات بسعة تزيد عن 80 لترا.

اHـراجل مــا عـدا : مـجــمـوعـات الــصـنـاعــات الـتـركــيـبـيـة
.CKD وما يُسمّى مجموعات
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فئات األجهزة اHنصوصفئات األجهزة اHنصوص
عليها ~وجب نصعليها ~وجب نصّ تنظيمي تنظيمي

البند التعريفي/البند التعريفي/
تعيY اHنتوجاتتعيY اHنتوجاتالبند الفرعيالبند الفرعي

الغساالت ومجففات اHالبس
واألجهزة اHدمجة (غسل �

جتفيف) لالستخدام
اHنزلي

غساالت الصحون
لالستخدام اHنزلي

األفران ذات االستخدام
اHنزلي

اHكاوي لالستخدام اHنزلي

األجهزة السمعية البصرية
(أجهزة االستقبال ألجهزة

الراديو والتلفزيون)
لالستخدام اHنزلي.

أجهزة التسخY الكهربائية
لالستخدام اHنزلي.

م 84.50

8451.21.00.00

8422.11.90.00

8516.50.00.00

8516.60

م 8516.40.00.00

م 85.27

م 8528.7

8516.2

rــزودّة بــجـهــاز الــتــجــفـيفHالــغــسّــاالت ~ــا فـيــهــا تــلك ا
باستثناء :

- مــجــمـوعــات الــصــنـاعــات الــتـركــيــبــيـة ومــا يُــسـمّى
.CKD مجموعات

rاألجزاء -
- وحـدات بـسـعـة أحـاديــة مـعـبّـر عـنــهـا بـوزن الـثـيـاب

اجلافة تزيد عن 10 كغ.

آالت الــتــجـــفــيفr بــاســتـــثــنــاء تــلـك ذات ســعــة أحــاديــة
معبّر عنها بوزن الثياب اجلافة تزيد عن 10 كغ.

غساالت الصحونr باستثناء :  
- مــجــمـوعــات الــصــنـاعــات الــتـركــيــبــيـة ومــا يُــسـمّى

.CKD مجموعات
- األجزاء.

األفران ذات اHوجات الكهرومغناطيسية القصيرة.

أفـران أخـرىr الـطـابـخــاتr اHـواقـد (~ـا في ذلك مـوائـد
الطهي)r مشابك الشواء وأجهزة الشواء.

اHكاوي الكهربائية.

أجـهـزة اسـتـقـبـال الـبث اإلذاعيr ولـو مـركـبّـة في نـفس
الــقــالب بــجـهــاز تــســجــيل أو اســتـنــســاخ الــصـوت أو
الــــصــــور أو بـــجــــهــــاز قــــيــــاس الــــوقتr بــــاســــتــــثــــنـــاء:
مــجـــمــوعــات الـــصــنـــاعــات الــتـــركــيــبـــيــة ومـــا يُــســمّى
مــجــمــوعـات rCKD وتــلك األصــنــاف اHــســتــعــمــلــة في

السيارات.

أجهـزة اسـتـقـبال الـتـلـفـزيون وإن اشـتـمـلت عـلى جـهاز
اســتــقــبــال الــبث اإلذاعـي أو تــســجـيـل أو اســتــنــسـاخ
الــــصــــوت أو الـــــصــــورr بــــاســــتــــثـــــنــــاء : مــــجــــمــــوعــــات
.CKD الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات

أجـــهـــزة كـــهـــربـــائــــيـــة لـــتـــدفـــئـــة احملالت واألرضـــيـــات أو
الستعماالت ¡اثلة.

اHـادة اHـادة 73 : : يدرج رسم الـفـعالـيـة الطـاقـوية في الـوعـاء الضـريـبي للـرسم عـلى القـيـمة اHـضـافة. وتـشمل
قواعد الـوعاء والـتصفـية والتـحصـيل واHنازعـات اHطـبّقة عـلى الرسم عـلى القـيمة اHـضافةr رسـم الفعـالية

الطاقوية.
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تعفى العمليات على األجهزة اHوجهة للتصدير من رسم الفعالية الطاقوية.

يخصص ناجت هذا الرسم كاآلتي :

rيزانية الدولةH % 90 *

* 10 % حلــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم 131 - 302  الــذي عـنــوانه "الــصــنــدوق الـوطــني لــلــتـحــكم في

الطاقة والطاقات اHتجدّدة والتوليد اHشترك للطاقة - السطر  2 : التحكم في الطاقة".

حتـدد كـيـفيـات تـطـبـيق األحـكام اHـتـعـلـقة بـرسم الـفـعـالـية الـطـاقـويـةr عنـد احلـاجـةr ~ـوجب قرار وزاري
مشترك.

اHادة اHادة 74 : : تـخضــع للـرسم على القـيمة اHـضافة اHـبالغ التي تـتحصـل عليهـا اHؤسسـات األجنبـية التي
ال تـملك إقـامة مـهـنيـة دائمـة باجلـزائرr وتـنشط في إطـار عقـد تـأدية اخلـدمات اخلـاضع لالقتـطاع من اHـصدر

بنسبة r% 24 عندما يستفيد وعاء احلساب من تخفيض للمعدل أو من التخفيضات.

اHـادة اHـادة 75 : : تـعــدل أحـكــام اHـادة 55 مـن الـقــانـون رقم 99-11 اHـؤرخ في 15 رمـضـان عـام 1420 اHـوافق 23
ديسـمـبر سـنة 1999 واHـتضـمن قـانون اHـالـية لـسـنة r2000 اHـعـدلـة ~وجب أحـكـام اHادة 49 من الـقـانون رقم
05-16 اHـؤرخ في 29  ذي الـقـعـدة عام 1426 اHـوافق 31 ديـسـمـبـر سـنة 2005 واHتـضـمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة

r2006 اHـعـدلـة ~وجب أحـكـام اHادة 25 من األمـر رقم 08-02 اHـؤرخ في 21 رجب عـام 1429 اHـوافق 24 يـوليو

سنة 2008 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة r2008 وحترر كما يأتي :

"اHادة I : 55 وII) .......................... (بدون تغيير) .........................
III - حتـدد تـعــريـفـة الـرسم بــالـنـسـبـة لــكل صـنف من الـوثـائـق اHـبـيـنـة أدنــاه حـسب الـقـيــمـة الـتـجـاريـة

للبناية أو حسب عدد احلصص :

1. رخص البناء :. رخص البناء :

أ. بنايات ذات استعمال سكني :أ. بنايات ذات استعمال سكني :

التعريفة (دج)التعريفة (دج)قيمة البناية (دج)قيمة البناية (دج)

إلى غاية 750.000
إلى غاية 1.000.000
إلى غاية 1.500.000
إلى غاية  2.000.000
إلى غاية  3.000.000
إلى غاية  5.000.000
إلى غاية  7.000.000

إلى غاية  10.000.000
إلى غاية  15.000.000
إلى غاية  20.000.000
ما يفوق  20.000.000

3.000

5.000

7.500

22.500

25.500

37.500

45.000

54.000

60.000

67.500

75.000
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إلى غاية 750.000
إلى غاية 1.000.000
إلى غاية 1.500.000
إلى غاية  2.000.000
إلى غاية  3.000.000
إلى غاية  5.000.000
إلى غاية  7.000.000

إلى غاية  10.000.000
إلى غاية  15.000.000
إلى غاية  20.000.000
ما يفوق  20.000.000

التعريفة (دج)التعريفة (دج)قيمة البناية (دج)قيمة البناية (دج)

إلى غاية 7.000.000
إلى غاية 10.000.000
إلى غاية 15.000.000
إلى غاية  20.000.000
إلى غاية  25.000.000
إلى غاية  30.000.000
إلى غاية  50.000.000
إلى غاية  70.000.000

إلى غاية  100.000.000
ما يفوق  100.000.000

75.000

90.000

105.000

120.000

135.000

150.000

165.000

180.000

195.000

225.000

ب. بنايات ذات استعمال جتاري أو صناعي :ب. بنايات ذات استعمال جتاري أو صناعي :

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

V - حتدد تعريفة الرسم عند تسليم شهادة اHطابقةr كما يأتي : 

أ - بنايات ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج :أ - بنايات ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج :

التعريفة (دج)التعريفة (دج)قيمة البناية (دج)قيمة البناية (دج)

1.500

2.250

2.650

3.300

4.500

5.250

6.000

9.000

12.000

13.500

18.000
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التعريفة (دج)التعريفة (دج)قيمة البناية (دج)قيمة البناية (دج)

إلى غاية 7.000.000
إلى غاية 10.000.000
إلى غاية 15.000.000
إلى غاية  20.000.000
إلى غاية  25.000.000
إلى غاية  30.000.000
إلى غاية  50.000.000
إلى غاية  70.000.000

إلى غاية  100.000.000
ما يفوق  100.000.000

9.000

9.750

11.250

12.750

14.250

15.250

17.250

18.750

22.500

30.000

ب - بنايات ذات استعمال جتاري أو صناعي :ب - بنايات ذات استعمال جتاري أو صناعي :

....................... (الباقي بدون تغيير) .........................".

اHـادة اHـادة 76 :  : تعـدل أحـكـام اHادة 32 من األمـر رقم 09-01 اHـؤرخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيو
سنة 2009 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة r2009 وحترر كما يأتي : 

"اHادة 32 : يـؤسس رسم يطـبق على تـعبئـة الدفع اHـسبقr ويسـتحق هـذا الرسم شـهريا عـلى متـعاملي
الهاتف النقال مهما تكن طريقة إعادة التعبئة.

يحدد معدل هذا الرسم بـ r% 7 ويطبق على مبلغ إعادة التعبئة خالل الشهر.

يــدفع نــاجت هـذا الــرسم من طــرف اHــتـعــامــلــY اHـعــنــيـY إلى قــابض الــضــرائب اخملــتص إقــلـيــمــيـا خالل
العشرين (20) يوما األولى من الشهر اHوالي.

يوزع حاصل 2 % من الرسم على مبلغ إعادة التعبئةr كما يأتي :

r35 % لصالح البلديات -

r35 % لصالح ميزانية الدولة -

- 30 % لصالح الصندوق اخلاص للتضامن الوطني".

77 : : تـــعـــفـى من الـــرسم عــــلى الـــقـــيـــمـــة اHــــضـــافـــة واحلـــقـــوق اجلـــمـــركــــيـــة عـــنـــد االســـتـــيـــرادr اHـــواد اHــادة اHــادة 
والتجهيزات اHستوردة الداخلة في إجناز اHسجد الكبير باجلزائر العاصمة.

حتدد قائمة اHواد والتجهيزات اHعفاة ~وجب قرار من الوزير اHكلف بالسكن.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى متعلقة باHواردأحكام أخرى متعلقة باHوارد

القسم األولالقسم األول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اHــادة اHــادة 78 : : تــعـــدل وتــتـــمم أحـــكــام اHــادة 106 من الـــقــانــون رقم 79-07 اHــؤرخ في 26 شـــعــبـــان عــام 1399
اHوافق 21 يوليو سنة 1979 واHتضمن قانون اجلماركr اHعدل واHتممr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 106 : إن احلـقـوق والـرســوم الـتي تـصــفى دفـعـة واحــدة بـالـنــسـبـة لــلـبـضـائـع اHـصـرح بـهــا تـصـبح
واجبـة األداء نـهائـيـا ~جـرد انـتـهاء الـفـحص وإمـكان مـنح رخـصة رفـع اليـد عن الـبضـائعr ويـتم دفع احلـقوق

والرسوم في احلال أو ألجل.
rعمل ابـتداء مـن تاريخ تـصفـيتـها rيـجب أن يتم دفـع احلقـوق والرسوم فـي احلال خالل خـمسة (5) أيـام

باستثناء حالة الهيئات اHنصوص عليها في اHادة 110 من هذا القانون.
كل دفـع يــتـم بــعـــد هـــذا األجل يـــوجب دفـع فــائـــدة عن الـــتـــأخـــيـــر كــمـــا هـــو مـــحــدد فـي اHــادة 108 من هــذا
الـقـانـونr حتــسب ابـتـداء من الـيــوم اHـوالي لـيـوم انـقــضـاء األجل إلى غـايـة يــوم الـتـحـصـيل مــحـسـوبـا ضـمن

اHدة".
اHـادة اHـادة 79 : : تـعــدل أحـكـام اHـادة 64 من الـقـانـون رقم 06-24 اHـؤرخ في 6 ذي احلـجـة عـام 1427 اHـوافق 26

ديسمبر سنة 2006 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2007 وحترر كما يأتي :
"اHادة 64 : �ـنع لغـرض جتاري استـيراد قـطع الغـيار اHـستـعمـلة وأجـزاء ولواحق الـسيـارات واآلليات

الواردة في الفصول 84 و86 و87 و88 و89 من التعريفة اجلمركية. 
يتم التكفل بكل مخالفة لهذا التدبير وفقا Hا هو معمول به في اجملال اجلمركي".

القسم الثانيالقسم الثاني
أحكام متعلقة بأمالك الدولة أحكام متعلقة بأمالك الدولة 

اHـادة اHـادة 80 : : تـعــدل وتـتـمم اHـادة 58 من الـقـانـون رقم 15-18 اHـؤرخ في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
30 ديسمبر سنة 2015 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2016 وحترر كما يأتي :

"اHـادة 58 : �ـكن األشـخـاص اHـعـنـويـY اخلـواص الـقـيـام بإنـشـاء وتـهـيـئـة وتـسـيـيـر مـنـاطق نـشـاطات أو
مناطق صناعية أو مناطق لوجيستية على أراض ذات طابع غير فالحي :

rتشكل ملكيتهم -
-  تـابــعـة لألمالك اخلــاصـة لـلــدولـة عـلى أســاس حق امـتــيـاز مـنح لــهم بـالــتـراضي Hـدة 33 سـنـة مع مـنح

تخفيضات على مبلغ االمتيازr تتغير حسب اHوقع اجلغرافي للمشروع :
- واليات الشمال :- واليات الشمال :

* r% 95 خالل فترة إجناز اHشروع التي قد تمتد من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.

* r% 75 خالل فترة االستغالل التي تمتد إلى غاية انقضاء مدة االمتياز.

- واليات الهضاب العليا واجلنوب :- واليات الهضاب العليا واجلنوب :
بالدينـار الرمزي للمتر اHربع خالل فترة عشر (10) سنوات و90 % من مبـلغ إتاوة أمالك الدولة بعد
انــقــضــاء هــذه اHــدة بــالــنــسـبــة لــلــمــشــاريع اHــتــواجــدة في الــواليــات الــتي شــهــدت تــنــفــيــذ بــرنـامـج اجلــنـوب

والهضاب العليا.
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- واليات اجلنوب الكبير :- واليات اجلنوب الكبير :

بــالــديــنــار الـرمــزي لــلــمـتــر اHــربع خالل فــتــرة خــمس عــشـرة (15) ســنـةr و95 % من مــبــلغ إتــاوة أمالك
الدولة بعد انقضاء هذه اHدة بالنسبة للمشاريع االستثمارية اHتواجدة في واليات اجلنوب الكبير.

دون اHــســاس بـالــتــشـريـع والـتــنــظــيم اHـتــعــلــقـY بــاالســتــثـمــار والــبــيـئــةr يــخـضـع إنـشــاء هــذه اHــنـاطق
وتهيئتها وتسييرها لدفتر شروط يتم إعداده طبقا للمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم :

rعندما يتعلق األمر بأراضي تابعة للخواص rكلفة باالستثمارHمن قبل الوزارة ا -
- باالشتراك بY الوزارتY اHـكلفتY باالستثمار واHاليـةr عندما يتعلق األمر بأراض تابعة لألمالك

اخلاصة للدولة.

حتدد كيفيات تسيير الشبكات الداخلية  للسوائل (اHرفق) عن طريق التنظيم".

اHـادةاHـادة 81 : : تتـمم أحـكـام اHادة 57 من الـقـانون رقم 07-12 اHـؤرخ في 30 ديسـمـبر سـنة 2007 واHـتـضمن
قانـون اHاليـة لسنة r2008 اHعـدلة ~ـوجب اHادة 22 من الـقانون رقم 11-11 اHؤرخ في 18 يولـيو سنة 2011
واHـتضمن قـانون اHالـية التـكميـلي لسنة r2011 وباHادة 58 من الـقانون رقم 11-16 اHؤرخ في 28 ديـسمبر

سنة 2011 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2012 و حترر كما يأتي :

"اHادة 57 : تعـد غيـر قابـلة للـتنـازل من طـرف اHستـفيـدين منـها ............ (بـدون تغـييـر حتى) بـسبب
الوفاة.

غـير أنهr �ـكن أن تـخفض هـذه اHدةr بـصـفة اسـتثـنـائيـةr إلى سنـتr(2) Y لـلمـستـفـيدين من الـسكـنات
في إطـار صيـغة الـبيع بـاإليجـار الذين دفـعوا مـسبـقا كامـل الثـمن اHتـبقي بـعد دفع اHـساهـمة األولـية طـبقا

للتنظيم اHعمول به. 

حتدد كيفيات ......................... (الباقي بدون تغيير) ..............................".

القسم الثالثالقسم الثالث
اجلباية البتروليةاجلباية البترولية

(للبيـــــــان)(للبيـــــــان)
القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اHادة اHادة 82 : : تلغى أحكام اHادة 57 من قانون اHالية التكميلي لسنة 2009.

83 : : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 63 من الــقــانــون رقم 02-11 اHــؤرخ في 24 ديــســمــبــر ســنـة 2002 اHـادة اHـادة 
واHـتضـمن قانـون اHالـية لـسنة r2003 اHعـدلة ~وجب أحـكام اHادة 67 من الـقانون رقم 13-08 اHؤرخ في 27

صفر عام 1435 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2013 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2014 وحترر كما يأتي :

"اHادة 63 : تعفى مـن الضريـبة عـلى الدخل اإلجمـالي والضـريبـة على أرباح اHـؤسسـات Hدة خمس (5)
سنـواتr ابتداء من أول ينـاير سنة 2014 ................. (بـدون تغيـر حتى) تـعفى من حقـوق التسـجيلH rدة
خـمس (5) سـنــوات ابـتــداء من أول يـنــايـر ســنـة r2014 الــعــمـلــيـات اHــتــعـلــقـة بــالــقـيم اHــنــقـولــة اHـســجــلـة في

التسعيرة الرسمية للبورصة أو اHتداولة في سوق منظم.

كـمـا تـستـفـيـد مـداخيل الـسـنـدات اHـاليـة الـتي تـسـتحق خالل 3 إلى 5 سـنـوات والـتي تـنـدرج في إطار
الـقـروض الـوطـنـيـة الصـادرة من طـرف اخلـزيـنـة الـعـمـومـيـةr من إعـفـاء من الـضـريـبـة عـلى أربـاح الـشـركات

والضريبة على الدخل اإلجماليH rدة خمس (5) سنوات".



29 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4077
29  ديسمبريسمبر سنة  سنة 2016 م م

اHادة اHادة 84 : : يسقف مبلغ أتعاب اHوثقY حسب العقود احملررة. 

يحدد اHبلغ اHسقف لهذه األتعاب عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 85 : : ينـشأ رسم لـلمـعامـلة بـاHثل يـطبق عـلى رعايـا و/أو على سـيارات رعـايا الـدول التي تـطبق
رســومـا لـلـدخـول/ اخلـروج من اإلقـلــيم أو مـا شـابـهـهـا عـلـى الـرعـايـا اجلـزائـريـY. ويــقـتـطع الـرسم وفق نـفس

 .Yطبقة على الرعايا اجلزائريHالتعريفة ا

يخصص ناجت هذا الرسم للميزانية العامة للدولة.

حتدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اHادة عن طريق التنظيم.

r(الـعـنـاصـر الـداخـلـة) ـنـتـجـاتHا r% 5 ـقـدر بـHـادة 86 : : تـخـضع لـلـمـعـدل اخملـفض لــلـحـقـوق اجلـمـركـيـة اHـادة اHا
اHوجهة لإلنتاج الوطني للزرابي والتابعة للتعريفة اجلمركية الفرعيةr اHبينة أدناه :

التعريفة اجلمركيةالتعريفة اجلمركية
احلقوقاحلقوقصياغة التعريفة اجلمركيةصياغة التعريفة اجلمركيةالفرعيةالفرعية

اجلمركيةاجلمركية تعيY اHنتجاتتعيY اHنتجات

5206.13

م. 53.07.20

5402.34.00.00

م. 5402.69.91.00

54.03.41.00.00

55.09.53

5606.00.10.00

مـــــــــقـــــــــاســـــــــهـــــــــا أقـل من 232,56
ديــــســــيـــــتــــيــــكس وال يـــــقل عن
192,31 ديـــســـيـــتـــيـــكس (يـــزيـــد

عـــن 43 رقـــــمــــــاً مـــــتـــــــريـــاً
وال يـــــــــتـــــــــجــــــــاوز 52 رقـــــــــمــــــــاً

مترياً)

مـــفـــتــــولـــة أو مـــبــــرومـــة (خـــيط
جوت).

.Yخيوط متعددة البروبيل

مـن الـــــبــــــولـــــيــــــتــــــيـــــلــــــY أو من
الــبــولـــيــبــروبــيـــلــY (خــيــوط

.(Yمن البوليبروبيل

من حرير  الفسكوز

مـخلـوطـة بـصورة رئـيـسـية أو
حصرية بقطن.

خيوط الشوني

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

خيط قطن

خيط جوت

Yخيط عديد البروبيل

Yخيط عديد البروبيل
مجموعة حرارة ومجموعة

حرارة متجعدة

خيط الفسكوز

خيط بولستير/
قطن : 80 %

وبولستير 20 % قطن.

خيط الشوني
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اHادة اHادة 87 : : تـخضع مـجنـبات األHـنيـوم ذات التـعريـفة اجلـمـركيـة اHبـينـة أدناهr الـتابـعة Hـعدالت احلـقوق
اجلمركية ومعدل الرسم على القيمة اHضافةr كما يأتي :

التعريفة اجلمركيةالتعريفة اجلمركية
احلقوقاحلقوقتعيY اHنتجاتتعيY اHنتجاتالفرعيةالفرعية

اجلمركيةاجلمركية

7604.21.11.00

7604.21.12.00

7604.21.19.00

7604.21.91.00

7604.21.99.00

7604.29.12

7604.29.92

- من خالئط األHنيوم

- - مجنبات جوفاء

- - - مكسية

 - - - -  بطريقة  التخميل (األكسدة األنودية)

- - - -  بطريقة اHعاجلة احلرارية

- - - -  بطرق أخرى

- - - - غيرها

µ 1.3 ذات ســـــــــمـك يـــــــــســــــــــاوي أو يـــــــــقـل عن  - - - -
وبطول يساوي أو يقل عن 6.5 م

- - - - غيرها

- - غيرها :

- - - مكسية :

- - - - مجنبات

- - - غيرها

- - - - مجنبات

% 30

% 30

% 30

% 15

% 15

% 30

% 15

88 : : تــسـتــفــيــد مــؤسـســات اإلنــتــاج الـتـي تـنــشط فـي مـيــدان الــتــجـمــيع والــتــركــيبr من الــنــظـام اHـادة اHـادة 
اجلـبـائـي الـتـفـضــيـلي اHـنـصــوص عـلـيه ~ـوجب الــتـشـريع اHــعـمـول بهr وذلك حـسـب اHـنـتـوج اHـعــنيr لـفـائـدة

.CKD سماةHوجهة  للصناعات التركيبية واHاجملموعات ا

فضال عن إجنـاز اسثمـار واستحداث مـناصب عملr ترتـبط االستفـادة من النظام اجلـبائي اHذكور في
الـفقـرة أعالهr باحـترام اHـؤسسـات اHـعنـية Hـعدل إدمـاج اHنـتوج الـنـهائي الـذي يحـدد ~وجب قـرار مشـترك

صادر عن الوزيرين اHكلفY بالصناعة واHالية.

كــمـا تــسـتــفــيـد من الــنـظــام اجلـبــائي الـتــفـضــيـلـي اHـذكــور أعالهr األجـزاء واHــكـونــات اHـســتـوردة بــشـكل
مـنـفـصل من طـرف اHـؤسـسـات اHـذكـورة في الـفـقـرة األولى من هـذه اHـادةr والـتي تـمـثل جـزءا ال يـتجـزأ من

اجملموعات اHوجهة للصناعات التركيبية.

الرسم علىالرسم على
القيمة اHضافةالقيمة اHضافة

% 19

% 19

% 19

% 19

% 19

% 19

% 19
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تُـمـنح االسـتـفادة من الـنـظـام اجلبـائي الـتـفضـيـلي بـنـاء على قـرار تـقـييم تـقـني يـسـلمه الـوزيـر اHـكلف
بـالـصـنـاعةr يـتـضـمن تـعهـد اHـؤسـسـة اHسـتـفـيـدة باحـتـرام مـعـدل اإلدماج اHـذكـور في الـفـقرة 2 أعالهr والـذي

تصرح اHؤسسة ~وجبه بأن القطع واHكونات التي استوردتها تمثل مجموعة كاملة أو جزءا منها.      

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم. 

اHادة اHادة 89 : : تلغى أحكام اHادة 49 من قانون اHالية التكميلي لسنة r2015 اHعدلة واHتممة.

اHادة اHادة 90 : : �كن الـشركـات التي تـمر بوضـعيـة مالـية صعـبة إعـادة جدولـة الديون اجلـبائـية الـتي تكون
على عاتقها Hدة ال تتجاوز 36 شهرا.

يـكـون مـنح أجل الـدفع مـقـتــرنـا دائـمـا بـإسـقـاط عـقـوبـات الـتــأخـيـر دون أن يـطـلب اخلـاضع ذلكr بـشـرط
احترام أجل االستحقاق.

يطبق هذا التدبير على كل اخلاضعY للضريبة مهما كان النظام اجلبائي التابعY له.

اHـادة اHـادة 91 : : �ـكن أن تـتـولى وكـاالت اإليرادات اHـنـصـوص علـيـهـا في اHادة 208 من الـقـانون رقم 10-11
اHـؤرخ في 20 رجب عـام 1432 اHـؤرخ في 22 يـونــيــو ســنـة 2011 واHــتــعـلق بــالــبـلــديــةr حتـصــيل الــضـرائب

والرسوم واألتاوى واحلقوق وغيرها من اإليرادات التي يقع حتصيلها على عاتق خزينة البلدية.

حتـدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 92 : : تعدل وتتمم أحكام اHادة 103 من قانون اHالية لسنة r2003 وحترر كما يأتي :

"اHــادة 103 : يــنــشــأ عــلى كـل طــلب تــســجــيل مــنــتــوج صــيــدالني وكل مــراقــبــة لــكــمــيــة مـن اHــنــتــوجـات
الصيدالنيةr رسم يحدد مبلغه وفقا لإلطار اآلتي :

rنتجات الصيدالنية : 12.000 دجHمراقبة حصة ا -
rنتجات اخلاضعة للتسجيل : 30.000 دجHمراقبة وخبرة ا -

- حتليل ومراقبة اHواد األولية للمنتجات اخلاضعة للتسجيل : 15.000 دج.

يخصص ناجت هذا الرسم كما يأتي :
r50 % لفائدة ميزانية الدولة -

- 50 % لفائدة ميزانية اخملبر الوطني Hراقبة اHنتوجات الصيدالنية.
حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم".

اHادة اHادة 93 : : تعدل وتتمم أحكام اHادة 211 من قانون اHالية لسنة r2002 وحترر كما يأتي :

"اHـادة 211 : يـؤسس لــفـائــدة اHـيـزانــيـة الــعـامــة لـلـدولــةr حق مـســتـحق عــلى كل طــلب تـســجـيل مــنـتـوج
صيدالنيr وفقا لإلطار اآلتي : 

rستوردة ........... 1.000.000 دجHنتجات الصيدالنية غير الضرورية وغير اHطلب تسجيل ا -
rستوردة على حالها : ................. 600.000 دجHنتجات الصيدالنية الضرورية اHتسجيل ا -
rوجهة لإلنتاج احمللي : .......... 150.000 دجHنتجات الصيدالنية غير الضرورية اHتسجيل ا -
rوجهة لإلنتاج احمللي : ................. 100.000 دجHنتجات الصيدالنية الضرورية اHتسجيل ا -
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rاعتماد نظام طبي مستورد : ............................................................. 300.000 دج  -
- اعتماد نظام طبي مصنع: .................................................................. 150.000 دج.

عـندما تتـعلق الطـلبات ~نـتوج مستـوردr تتم تسويـة هذا احلق بتـسديد مبـلغ معادل بالـعملة الـصعبة
القابلة للتحويل".

اHادة اHادة 94 :  : تعـدل أحكـام اHادة 57 من األمر رقم 15-01 اHؤرخ في 7 شـوال عام 1436 اHوافق 23 يـوليو
سنة 2015 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة r2015 وحترر كما يأتي :

"اHادة 57 : �ـكن اHسـتخـدمY واألشـخاص اHـمارسY نـشاطـا غيـر .................... (بدون تـغيـير حتى)
قسط مستحق.

تتوقف االستفـادة من األحكام اHنصوص عليها في هذه اHادة ........................... (بدون تغيير حتى)
لدى هيئة الضمان االجتماعي اخملتصةr قبل 31 ديسمبر سنة 2016.

يترتب على عدم احترام ................. (الباقي بدون تغيير) ...................".

اHادة اHادة 95 : : تعـدل أحكـام اHادة 58 من األمر رقم 15-01 اHؤرخ في 7 شـوال عام 1436 اHوافق 23 يـوليو
سنة 2015 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة r2015 وحترر كما يأتي :

"اHادة 58 : تطبق أحكام اHادة 57 أعالهr اHتعلـقة باإلعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية 31
ديـســمـبــر سـنـة r2016 عـلى اHـســتـخـدمـY واألشــخـاص اHـمـارســY نـشـاطـا غــيـر مـأجـور ...........................

(الباقي بدون تغيير) ...................................".

اHادة اHادة 96 : : تعـدل أحكـام اHادة 59 من األمر رقم 15-01 اHؤرخ في 7 شـوال عام 1436 اHوافق 23 يـوليو
سنة 2015 واHتضمن لقانون اHالية التكميلي لسنة r2015 وحترر كما يأتي :

"اHـادة 59 : يـعـاقب كل مُـسْـتَـخْـدِم لم يـقم بـالـعـمل عـلى انـتـسـاب....... (بـدون تـغـيـيـر حـتى) مـائـتي ألف
دينار (200.000 دج) إلى أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) عن كل عامل غير منتسب.

في حـالة الـعـودr يـعـاقب اHسـتـخـدم بـغرامـة تـتـراوح بـY أربعـمـائـة ألف ديـنار (400.000 دج) ومـلـيون
دينار (1.000.000 دج) عن كل عامل غير منتسب. 

إال أنّ األحكام اHنصوص عليها ........................... (الباقي بدون تغيير) ................................".

اHادةاHادة 97 : : �ـكن أن تكـون قابلـية تـعويض األدويـة البـاهظـة الثـمن من قبل الـضمـان االجتمـاعي والتي
ال يــعـتــبـر حتـســY اخلـدمـة الــطـبـيــة لـهــا مـحـســوسـا إالّ في بــعض دواعي اسـتــعـمـالــهـاr مـحـل تـسـقــيف أحـجـام
ومـبـالغ تـعـويضـهـا الـسـنـويr يحـدد بـقـرار من الـوزيـر اHكـلف بـالـضـمـان االجتـمـاعيr بـنـاء عـلى اقـتراح من

الهيئة اHكلفة بدراسة قابلية تعويض األدوية. 

يتـعY على اخملابر الـصيدالنية الـتي تخضع منتـجاتها لتسـقيف التعويض اHـذكور في الفقرة األولى
أعالهr أن تـعيد دفع اHـبالغ اHعـوضة اHتـجاوزة لألحجـام و/أو للمـبالغ التي ª تـسقيـفها مـسبقـا إلى هيئات

الضمان االجتماعي سنويا.

حتدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اHادة عن طريق التنظيم".

اHادة اHادة 98 : : �كن أن تخضع قابـلية تعويض األدوية بـاهظة الثمن جدا من قبـل الضمان االجتماعي إلى
عــقــود جنــاعـة تــبــرم بــY هـيــئــات الــضـمــان االجــتــمـاعـي واخملـابــر الــصــيـدالنــيــة احلــائــزة قـرارات الــتــســجـيل

باجلزائر.
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4.500.000.000

2.300.000.000

6.800.000.000

تـهـدف عـقـود الـنـجــاعـة اHـذكـورة في الـفـقـرة األولى أعالهr إلـى إدراج بـنـود الـتـزام اخملـابـر الـصـيـدالنـيـة
اHتعاقدة بإعادة دفع مبالغ تعويض األدوية اHعنية إلى هيئات الضمان االجتماعي في حالة فشل العالج.

حتدد شروط وكيفيات تطبيق عقود النجاعة اHنصوص عليها في هذه اHادة عن طريق  التنظيم.

اHـادة Hـادة 99 : : يـنـشـأ نـظــام تـوزيع بـالـتـســاوي لـنـفـقـات نــقل احلـبـوبr في إطـار ضــبط سـوق احلـبـوب الـتي
تـدعـمـهـا مـيـزانـيـة الـدولـةr يــخـصص لـتـوحـيـد سـعـر بـيع هـذه اHـنـتــجـات االسـتـراتـيـجـيـة عـلى كـامل الـتـراب

اجلزائري.

يـتم تـنـفـيـذ هـذا الـنـظـام من خالل حـسـاب التـوزيـع بالـتـسـاوي لـنـفـقـات نـقل احلـبـوبr الـذي ª  إنـشاؤه
rـاليHـتــضـمن الـنـظــام احملـاسـبي اHـؤرخ في 25 نـوفـمــبـر سـنـة 2007 واHوفـقـا ألحـكــام الـقـانـون رقم 07-11 ا

واHسير من مؤسسة عمومية.

ويقيد في هذا احلساب :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- مخصصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :في باب النفقات :

- تـكالـيف الـنقل والـتكـالـيف اإلضافـيـة اHرتـبـطة بـنقل احلـبـوب اHدعـمـة من ميـزانـية الـدولة تـطـبيـقا
للسلّم احملدد عن طريق التنظيم.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 100 : : يحدد الـتمويل التقـديري للتكاليـف النهائية لـلميزانية العـامة للدولة للـفترة اHمتدة من
r2019-2018 كما يأتي :

(بآالف دج)(بآالف دج)

20182019

4.500.000.000

2.300.000.000

6.800.000.000

نفقات التسيير
نفقات التجهيز
إجمالي النفقات

2.359.700.000

3.438.400.000

5.798.100.000

(بآالف دج)(بآالف دج)

20182019

2.643.600.000

3.780.800.000

6.424.400.000

اجلباية البترولية
اHوارد العادية

إجمالي موارد اHيزانية



45 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 77 29 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1438 هـ هـ
29  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2016 م م

�كن تعديل هذه اHبالغ ليتم حتديدها نهائيا في إطار قانون اHالية للسنة اHعنية.

101 : : تعـدل أحكـام اHادة 25 من الـقـانون رقم 06-05 اHـؤرخ في 20 فبـراير سـنة 2006 واHـتـضمن اHادة اHادة 
توريق القروض الرهنيةr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 25 : دون اإلخالل بــالـعـقـوبــات اHـنـصـوص عــلـيـهـا في الــتـشـريع اHـعــمـول بهr يـعــاقب بـغـرامـة من
خــمـــســY ألـف ديــنــار (50.000 دج) إلـى مـــلـــيـــون ديـــنــار (1.000.000 دج)r كل مـــؤســـســــة تـــوريق أو مـــؤســـســـة
متـنـازلـة عن الـقروض أو اHـؤتـمن اHـركزي عـلى الـسـندات أو أيـة مـؤسـسة أخـرى مـكـلفـة بـتـسيـيـر الـقروض
واسـتردادهـاr قـدمت عمـدا مـعلـومة غـيـر صحـيحـة أو خـاطئـة تتـعـلق بفـعل هـام أو عنـد عدم اإلشـارة لـعنـصر

هام سهوا عندما تكون اإلشارة واجبة أو ضرورية.

وتعاقب بنـفس العقوبـة كل مؤسسـة متنازلـة تقوم عمـدا بإدراج أية معـلومة غيـر صحيحـة أو خاطئة
في اجلدول أو في مستخرج اجلدول اHنصوص عليهما في اHادتY 13 و14 من هذا القانون".

اHـادة اHـادة 102 : : تـعــدل أحـكــام اHـادتـY 28 و28 مــكــرر من األمـر رقم 03-11 اHـؤرخ في 26 غــشت ســنـة 2003
واHتعلق بالنقد والقرضr وحترر كما يأتي :

"اHادة 28 : تقفل حسابات بنك اجلزائر في 31 ديسمبر من كل سنة.
تعد أرباحا سنويةr النتائج الصافية من االهتالكات واألعباء واHؤونات.

تقـتطع وجوبـا نسبة 10 % من هـذه األرباح لفـائدة االحتيـاطي القانونـيr في حدود مبلغ يـساوي مبلغ
الرأسمال.

ويـدفع الـرصـيـد إلى اخلـزيـنـة بـعـد تـخـصـيص اHـبـالغ الـتي يـرى مـجـلس اإلدارة أنـهـا ضـروريـة لـتكـوين
اHؤونات التي حددت عتبة قيمتها بثالثة أضعاف قيمة الرأسمال وباقي االحتياطات عامة وخاصة.

rـتبقي بعـد القيام بـاالقتطاعـات اإلجباريةHكن مجـلس اإلدارة أن يقرر كذلـك الدفع الكلي لـلرصيد ا�
لصالح اخلزينة. 

�كن تخصيص األموال االحتياطية لزيادات رأسمال".

"اHـادة 28 مـكرر : اذا أظـهـرت نتـائج حـسـابـات بـنك اجلزائـر اHـقـفـلة في 31 ديـسـمبـر خـسـائـرr فـإنه يتم
امـتــصـاصـهـا بـتــخـصـيص مـبــالغ من االحـتـيــاطي اخلـاص واالحـتـيــاطي الـعـامr وإن اسـتــوجب األمـر ذلك فـمن

االحتياطي القانوني. 

إذا كان مجـموع هذه االحـتياطات ال يـكفي المتـصاص كل اخلسائـرr فإنه يتم تـغطية بـاقي اخلسائر عن
طريق اخلزينة في أجل ثالثة (3) أشهر".

اHـادة اHـادة 103 : : تـلـغـى أحـكـام اHادة 73 من الـقـانـون رقم 15-18 اHـؤرخ في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
30 ديسمبر سنة 2015 واHتضمن قانون اHالية لسنة 2016.

اHـادة اHـادة 104 : : تـعـدل أحـكـام اHـادة 82 من الـقـانون رقم 99-11 اHـؤرخ في 15 رمـضـان عام 1420 اHـوافق 28
ديسمبر سنة 1999 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2000 وحترر كما يأتي :

"اHادة 82 : يؤسس رسم الـتسجيل لـفائدة غرفـة الصنـاعة التقـليديـة واحلرف ..... (بدون تغـيير حتى)
حتدد مبالغ حق التسجيلr كما يأتي :

rYالفردي Yبالنسبة للحرفي r2.000 دج -
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rبالنسبة للتعاونيات احلرفية r3.000 دج -

- 4.000 دجr بالنسبة Hؤسسات الصناعة التقليدية واحلرف.

يتم دفع هذا احلق ............... (الباقي بدون تغيير) .............".

اHـادة اHـادة 105 : : تـخضع عـمـلـيـات استـيـراد الـشـعيـر الـتـابـعـة للـوضـعـيـة التـعـريـفـية رقم 10.03 حلق جـمركي
قدره 5 %.

اHادة اHادة 106 : : يؤدي االعـتراض عـلى اHراقبـة التـجارية أو عـلى تسلـيم الوثـائق التنـظيمـية الـتي تطلـبها
اHـصـالح اHـؤهـلــة لـوزارة الـتـجـارةr بـقـوة الــقـانـونr إلى تـطـبــيق غـرامـة إلـزامـيــة قـدرهـا عـشـرة آالف ديـنـار
(10.000 دج) بــعــد أجل ثــمـانــيـة (8) أيـامr ابــتـداء مـن تـاريخ الــطـلـب الـصــريح اHـقــدم من طــرف هـذه اHــصـالح

مقابل إشعار باالستالم.

ويترتب على عدم دفع مبلغ اإللزامية تطبيق العقوبات اHنصوص عليها في هذا اجملال.

حتـدد كـيفـيـات تـطبـيق هـذه اHادة ~ـوجب قـرار مـشتـرك بـY الـوزير اHـكـلف باHـالـيـة والوزيـر اHـكلف
بالتجارة. 

اHــادة اHــادة 107 :  : تـــعـــدل وتـــتـــمـم اHــادة 597 من األمـــر رقم 66-155 اHــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8
يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائيةr وحترر كما يأتي :

"اHادة 597 : تـتولى اHصـالح اخملتصـة التـابعة لـلجهـات القضـائية حتـصيل مبـلغ الغرامـات واHصاريف
القضائيةr في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ  تبليغ اإلشعار بالدفع للمعني.

وبـعــد انــقـضــاء األجل اHــذكـور أعالهr حتــول اHــلـفــات إلى إدارة اHــالـيــة الــتي تـكــلف بــالــتـحــصـيـل طـبــقـا
للتشريع اHعمول به. 

يــعــتــبــر مـســتــخــرج احلــكم بــالــعــقــوبــة ســنــدا يـســوغ ~ــقــتــضــاه مــتــابــعــة اســتـخـالص األداء بــكل الــطـرق
الــقـانـونــيـة من مــال احملـكـوم عــلـيه. ويـكــون األداء واجـبـا ~ــجـرد صـيــرورة احلـكم بــاإلدانـة حـائــزا قـوة الـشيء

اHقضي به.

حتدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرتY 1 و2 من هذه اHادة عن طريق التنظيم".

اHـــادة اHـــادة 108 : : يــــتــــمم األمــــر رقم 66-155 اHـــؤرخ في 18 صــــفــــر عـــام 1386 اHـــوافق 8 يـــونــــيــــو ســــنـــة 1966
واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائيةr باHواد 597 مكرر و597 مكرر 1 و597 مكرر r2 وحترر كما يأتي :

"اHادة 597 مـكرر : يتم حتصـيل الغـرامات واHصـاريف القـضائيـة من طرف اHـصالح اخملـتصة بـاجلهات
القضائية طبقا لإلجراءات اHطبقة من طرف إدارة اHالية".

rـادة 597 مـكرر 1 : يـسـتفـيـد احملـكوم عـلـيه من تـخفـيض نـسـبته 10 % من قـيمـة الـغـرامة احملـكـوم بـهاHا"
في حالـة تسديـده طوعًا لدى اHـصالح اخملتـصة باجلهـات القضـائية خالل ثالثY (30) يومـا من تاريخ تبـليغه

باإلشعار بالدفع".

اHـادة 597 مـكرر 2 : يجـوز تـقسـيط الـغـرامة بـأمـر غيـر قـابل للـطـعن من رئيس اجلـهـة القـضـائيـة Hـكان
إقامة احملكوم عليهr بناء على طلب مبرر من اHعني وبعد استطالع رأي النيابة العامة.

في حالـة عدم احـترام جـدول التـسديـد كمـا هو محـدد في األمـر القضـائي اHـذكور أعالهr تـسهـر النـيابة
العامة على حتصيل اHبلغ الواجب دفعه للخزينة العمومية كامال وبدون أجل".
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اHـادة اHـادة 109 :  : يـرخـص لـلـخـزيـنــة بـالـتـكـفل بــالـفـوائـد خالل فــتـرة الـتـأجـيل وتــخـفـيض مـعــدل الـفـائـدة عـلى
الـقـروض اHـمـنـوحــة من طـرف الـبـنـوك الـعـمـومـيـةr في إطـار إجنـاز بـرنـامج 000 120 مـسـكن بـصـيـغـة الـبـيع

باإليجار ~عدل 100 %.

rـــدة خــمس (5) ســـنــواتH rـــضــافــةHــادة 110 : : تــعــفـى من احلــقـــوق اجلــمـــركــيــة والـــرسم عــلـى الــقــيـــمــة اHــادة اHا
اHكـونات واHـواد األوليـة اHسـتوردة أو الـتي ª اقتـناؤهـا محـليـا من طرف اHـتعـاملـY من البـاطن في إطار
أنـشطتهم إلنـتاج األطقم واألطـقم الفرعيـة اHوجهة Hـنتجات وجتـهيزات الـصناعة اHـيكانيـكية واإللكـترونية

والكهربائية. 

تـخص هـذه اإلعـفـاءات حـصـريـا اHــتـعـامـلـY من الـبـاطن اHــعـتـمـدين من قـبل اHـنــتـجـY لـهـذه اHـنـتـجـات
والتجهيزات.

حتـدد كـيـفـيات تـطـبـيق هـذه اHادة وكـذا قـائـمـة اHواد والـتـجـهـيزات اHـعـنـيـةr عنـد احلـاجـةr ~ـوجب قرار
مشترك بY الوزير اHكلف بالصناعة والوزير اHكلف باHالية.

اHادة اHادة 111 : : تلـغى أحكام اHادة 69 من األمر رقم 09-01 اHؤرخ في 29 رجب عام 1430 اHوافق 22 يـوليو
سنة 2009 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة r2009 اHعدلة واHتممة.

اHـادة اHـادة 112 : : تــعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 60 مـن الـقــانـون رقم 05-16 اHـؤرخ في 29 ذي الــقـعــدة عـام 1426
اHوافق 31 ديسمبر سنة 2005 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2006 اHعدلة واHتممةr وحترر كما يأتي :

"اHادة 60 : يؤسس رسم على األطر اHطاطية اجلديدة اHستوردة.
يحدد مبلغ هذا الرسمr كما يأتي :

rعن إطار مخصص للسيارات الثقيلة r750 دج -
- 450 دجr عن إطار مخصص للسيارات اخلفيفة.

يوزع حاصل هذا الرسمr كما يأتي :
rلصالح البلديات r% 35 -

rلصالح ميزانية الدولة r% 35 -
- r% 30 لصالح الصندوق اخلاص للتضامن الوطني.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم".

اHـادة اHـادة 113 : : �كـن تسـويـة وضعـيـة الـبنـايـات اHـزودة برخـصـة البـنـاء الـتي ª إجنازهـا أو الـتي هي قـيد
اإلجنازr غير اHطابقة لتعليمات رخصة البناء اHسلّمةr وذلك شريطة احترام :

  rفيما يخص حتديد موقع البناء واالنفتاح rحقوق اجلوار -
rمعايير البناء واألمن -

- آجـال إنـهـاء األشـغال احملـددة ~ـوجب رخـصة الـبـنـاء اHـعدلـة بـعـنوان الـتـسـويـة اHمـنـوحـة بعـد مـوافـقة
اللجنة اHشكلة من أجل الفصل في طلبات التسوية.

تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بY 10 % و25 % من قيمة العقار وحسب طبيعة اخملالفة.

يسري مفعول هذا احلكم ابتداء من أول يناير سنة 2018.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.
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اHــادة اHــادة 114 :  : تــعـــدل وتــتـــمم أحـــكــام اHــادة 14 من الـــقــانــون رقم 11-11 اHــؤرخ في 16 شـــعــبـــان عــام 1432
اHوافق 18 يوليو سنة 2011 واHتضـمن قانـون اHالية التكميلي لسنة r2011 وحترر كما يأتي :

"اHادة 14 : تعفى عمليـات بيع السكر والزيوت الغذائية األساسية ................... (بدون تغيير حتى)
من الرسم على القيمة اHضافة اHطبق للفتـرة التــي تتــراوح من أول يناير إلـى 31 غشت سنة 2011.

كما تعفى من احلقـوق اجلمركية والرسم على القيمة اHضافة الواردات من السكر اخلام ضمن ..........
(بدون تغيير حتى) اHوجهة للبيع على حالتها للفترة اHذكورة في الفقرة أعاله.

تستفيد احلقوق اجلـمركية والرسم على القيمة اHضافة  اHستحقة اعتبارا من ... (بدون تغيير حتى)
من اإلعفاء على القيمة اHضافة خملتلف مراحل التوزيع.

كما تـعفى من الـرسم على الـقيـمة اHضـافة كل اHـدخالت ومسـتهلـكات عـملـية تكـرير وتـكيـيف الزيوت
الغذائية اHذكورة في الفقرات السابقة.

حتدد كيفيات تطبيق .................... (الباقي بدون تغيير) ........................".

الفصل الرابع الفصل الرابع 
الرسوم شبه اجلبائيةالرسوم شبه اجلبائية

( للبيان)( للبيان)

اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة

الفصل األولالفصل األول
اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة

القسم األولالقسم األول
اHـــوارداHـــوارد

اHـادة اHـادة 115 : : تـقــدر اإليـــرادات والــحـواصل واHــداخـيل الـــمـطـبـــقـة عـلى الــنـفـقــات الـنـهــائـيـة لــلـمـيــزانـيـة
Yبخمـسة آالف وستمائـة وخمسة وثالث rلحق بهـذا الـقانونHالعـامة للدولة لسنة 2017 طـبقا للجـدول (أ) ا

مليارًا وخمسمائة وأربعة عشر مليون دينار (5.635.514.000.000 دج).

القسم الثانيالقسم الثاني
النفقاتالنفقات

اHادة اHادة 116 : : يفتح بعنوان سـنة r2017 قصد تمويل األعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعـتـماد مـالي مبـلغه أربـعة آالف وخــمسـمائـة وواحد وتـسعـون ملـيارا وثـما¥ـائة وواحـد وأربعون
مـلـيـونا وتــسـعمـائـة وواحـد وستـون ألف ديــنار (4.591.841.961.000 دج) لـتـغـطيـة نـفقـات الــتـسيـيـرr يـوزع

حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الـملحق بهذا الـقانون.
2 - اعتـمـاد مـالي مـبلـغه ألــفـان ومائـتـان وواحـد وتسـعـون مـليـارا وثالثـمـائة وثـالثة وسـبـعـون ملـيـونا
rوســتـمـائة وعـشـرون ألـف ديــنار (2.291.373.620.000 دج) لتـغـطـية نـفـقـات التـجـهـيـز ذات الطـابع الـنـهائي

يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الـملحق بهذا القانون.
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اHـادة اHـادة 117 : : يــبـرمج خالل ســنـة 2017 ســقف رخـصــة بـرنــامج مـــبـلــغه ألف وثالثــمـائــة وسـتــة وثـمــانـون
مــلـيــارا وســـتـمــائــة وثالثــة وسـبــعــون مـلــيــونـا ومــائــة وعـشــرون ألف ديـــنـار (1.386.673.120.000 دج) يـوزع

حسب كل قـطاع طـبقا للجدول (ج) اHلحق بهذا القانون.

يـغـطي هـذا الــمـبـلغ تـكـلـفـة إعـادة تـقـيـيم الـبـرنـامج اجلـاري وتـكـلـفـة الــبـرامج الــجـديـدة الـتي يــمـكن أن
تسجل خالل سنة 2017.

حتدد كيفيات التوزيعr عند احلاجةr عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم األولالقسم األول
اHيزانية اHلحقةاHيزانية اHلحقة

[ للبيـــــــان ][ للبيـــــــان ]

القسم الثانيالقسم الثاني
ميزانيات أخرىميزانيات أخرى

اHــادة اHــادة 118 : : تـــوجه مـــســـاهـــمــة هـــيـــئـــات الــضـــمـــان االجـــتــمـــاعي فـي مـــيـــزانـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات الـــصـــحـــيــة
والــمؤسسـات االستشـفائيـة الـمتـخصصـة (بـمـا فـيهـا الـمراكـز االستشـفائيـة اجلامعـية) للــتغطـية الـمـالية

للتكاليف اHتعلقة بالتكفل الطبي لـصالح الـمؤمّن لـهم اجتمـاعيا وذوي حقوقهم.

يـطبـق هذا الـتمويل عـلى أساس اHعلومات اHتـعلقة باHؤمّن لـهم اجتماعيا اHـتكفل بهم في اHؤسسات
الـصــحـيـة الــعـمـومــيـةr وذلك في إطــار الـعالقـات الـــتـعـاقــديـة الـتـي تـربط بـY الــضـمـان االجــتـمـاعي ووزارة

الـصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.

حتدد كيفيات تنفيذ هذا احلكم عن طريق التنظيم.

وعــلى سـبيـل التـقــديـرr وبالـنـسـبة لـسـنة r2017 حتــدد هــذه الـمــسـاهمـة ~ـبلـغ ثالثة وسـبـعY مـــلـيارا
وسبعمائة وثـالثة وخـمسY مليونا وخـــمسمائة وســبعY ألــــف ديــــنار (73.753.570.000 دج).

تـتكـفل مــيزانـيـة الدولـة بتـغـطيـة نـفقـات الـوقايـة والتـكـوين والبـحث الـطبـي وتمـويل الـعالج الـمـقدّم
للمعوزين غير اHؤمّن لـهم اجتماعيا.

الفصل الثالثالفصل الثالث
احلسابات اخلاصة باخلزينةاحلسابات اخلاصة باخلزينة

اHادة اHادة 119 : : إنّ حسابات التخصيص اخلاص اآلتية :

r"رقم 115-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات البرنامج اخلاص لإلعمار -

- رقم 120-302 الـذي عــنـوانه "حــسـاب تـســيـيــر عـمــلـيــات االسـتـثــمـارات الــعـمــومـيـة اHــسـجــلـة بــعـنـوان
r"2009 - 2005 البرنامج التكميلي لدعم اإلنعاش

- رقم 134-302 الـذي عــنـوانه "حــسـاب تـســيـيــر عـمــلـيــات االسـتـثــمـارات الــعـمــومـيـة اHــسـجــلـة بــعـنـوان
r"2014 - 2010 برنامج دعم النمو االقتصادي
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- رقم 143-302 الـذي عــنـوانه "حــسـاب تـســيـيــر عـمــلـيــات االسـتـثــمـارات الــعـمــومـيـة اHــسـجــلـة بــعـنـوان
برنامج توطيد النمو االقتصادي 2015 - 2019".

تقـفل عنـد تاريخ 31 ديسـمبـر سنة 2016 ويصبّ رصـيدهـا في حسـاب نتـائج اخلزيـنةr بـاستـثناء مـبلغ
قـدره ثالثـمائـة مـليـار ديـنار (300.000.000.000 دج) سـيتم حتـويـله حلسـاب الـتخـصـيص اخلاص رقم 302-145
الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات االستثمارات العمومية اHسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز".

اHادة اHادة 120 : : يفتح في كتـابات اخلزينة حساب تخصيص خاص رقمه 145-302 وعنـوانه "حساب تسيير
عمليات االستثمارات العمومية اHسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز".

يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- مـبـلغ قـدره ثالثـمـائـة مـلـيـار ديـنار (300.000.000.000  دج) نـاجت عن حـسـابـات الـتـــخــصـيـص اخلــاص

rعقب إقفالها r302-143 ورقم r302-134 ورقم r302-120 ورقم r302-15 رقــم
- مخصّصات اHيزانية اHمنوحة سنويا في إطار قوانY اHالية لتمويل برامج االستثمار.

في باب النفقات :في باب النفقات :
rسجلة بعنوان ميزانية جتهيز الدولةHرتبطة بتنفيذ مشاريع االستثمار اHالنفقات ا -

- النفقات اHرتبطة بتنفيذ مشاريع االستثمار اHسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2016.

الوزراء والوالة آمرون بصرف هذا احلساب للعمليات اHسجلة لفائدتهم.

يـتم الـتكـفل بـتـمويـل عمـلـيات االسـتـثـمارات الـعـمـوميـة من قـبل مـيزانـيـة الـدولة لـلـتجـهـيـز في حدود
اعتمادات الدفع اHتوفرة.

ال �كن آلمرين بـصرف ميـزانية الـدولة للـتجهـيز القيـام بالتـزامات على رخص الـبرامج إالّ في حدود
اعتمادات الدفع اHبلغة لفائدتهم حسب كل قطاع وقطاع فرعي في إطار قوانY اHالية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHـــادة اHـــادة 121 : : تـــعــــدل أحـــكــــام اHـــادة 10 من الــــقــــانـــون رقم 2000-02 اHـــؤرخ في 24 ربــــيع األول عـــام 1421
اHـوافق 27 يونـيـو سـنة 2000 واHـتضـمن قـانـون اHـاليـة الـتـكـميـلي لـســـنة r2000 اHـعـدلـة واHتـــمـمـةr وحترر

كما يأتي :

"اHادة 10 : يـفتح في كتـابات اخلزيـنة حسـاب تخصـيص خاص رقمه 103-302 وعنـوانه "صندوق ضبط
اإليرادات".

يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

rتمويل عجز اخلزينة -
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- تخفيض اHديونية العمومية.

الوزير اHكلف باHالية هو اآلمر بالصرف الرئيسي لهذا احلساب.

حتدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه اHادة عن طريق التّنظيم".

اHــادة اHــادة 122 : : تــعــدل أحــكــام اHــادة 58 من الــقــانــون رقم 12-12 اHــؤرخ في 12 صــفــر عــام 1434 اHــوافق 26
ديسمبر سنة 2012 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2013 وحترر كما يأتي :

"اHـــادة 58 : يـــفـــتـح في كـــتــــابـــات اخلـــزيــــنـــة حــــســـاب الـــتــــخـــصـــيـص اخلـــاص رقم 139-302 الــــذي عـــنـــوانه
"الصندوق الوطني للتنمية  الفالحية".

ويتضمن هذا احلساب األسطر اآلتية :
- السطر 1 : "تطوير االستثمار الفالحي".

- السطر 2 : "ترقية الصحة احليوانية وحماية الصحة النباتية".
- السطر 3 : "ضبط اإلنتاج الفالحي".

ويقيد في  احلساب رقم 302-139 :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

السطر السطر 1 : "تطوير االستثمار الفالحي" : : "تطوير االستثمار الفالحي" :

- رصـــيـــد حـــســاب الـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص رقم 067-302 الـــذي عـــنـــوانه "الـــصـــنـــدوق الـــوطـــني لـــتـــطـــويــر
r2013 ضبوط في 31 ديسمبر سنةHاالستثمار الفالحي" ا

rمخصصات ميزانية الدولة -
rنشأة لفائدة الصندوقHناجت الرسوم شبه اجلبائية ا -
rاليةHا Yنشأة ~وجب قوانHناجت الرسوم اخلاصة ا -

rالهبات والوصايا -
- كل اHوارد األخرى أو اHساهمات أو اإلعانات احملددة عن طريق التشريع.

السطر السطر 2 : "ترقية الصحة احليوانية و حماية الصحة النباتية" : : "ترقية الصحة احليوانية و حماية الصحة النباتية" :

- رصـيــد حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم 071-302 الـذي عـنـوانه "صــنـدوق تـرقـيـة الـصــحـة احلـيـوانـيـة
r2013 ضبوط في 31 ديسمبر سنةHوحماية الصحة النباتية" ا

rمخصصات ميزانية الدولة -

rنشأة لفائدة الصندوقHناجت الرسوم شبه اجلبائية ا -

rاليةHا Yنشأة ~وجب قوانHناجت الرسوم اخلاصة ا -

rمساهمات جتمع حماية النباتات -

- ناجت أتاوى اHراقبـة الصحية اHنصوص عـليها ~وجب القانون رقم 88-08 اHؤرخ في 26 يناير سنة
r1988
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- ناجت مـوارد مـراقـبـة الـصـحة الـنـبـاتـيـة واHصـادقـة عـلى مـنـتـجات الـصـحـة الـنـباتـيـة ذات االسـتـعـمال
الفـالحي وأنواعه ومعـاجلات الصـحة الـنباتـية اHنـجزة من طـرف اHؤسسـات اخلاصةr حـيث حتدد تـعريفـاتها

rعن طريق التنظيم
rالهبات والوصايا -

- كل اHوارد األخرى أو اHساهمات أو اإلعانات احملددة عن طريق التشريع.

السطر السطر 3 : "ضبط اإلنتاج الفالحي" : : "ضبط اإلنتاج الفالحي" :

- رصـيـد حـساب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم 121-302  الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق الـوطـني لـضـبط اإلنـتـاج
r2013 ضبوط في 31 ديسمبر سنةHالفالحي" ا

rمخصصات ميزانية الدولة -

rنشأة لفائدة الصندوقHناجت الرسوم شبه اجلبائية ا -

rاليةHا Yنشأة ~وجب قوانHناجت الرسوم اخلاصة ا -

rفائض القيمة الناجت عن ضبط اإلنتاج الفالحي -

rالهبات والوصايا -

- كل اHوارد األخرى أو اHساهمات أو اإلعانات احملددة عن طريق التشريع.

في باب النفقات :في باب النفقات :

السطر السطر 1 : تطوير االستثمار الفالحي" : : تطوير االستثمار الفالحي" :
- اإلعـانــات الــتي تــضــمن مــســاهـمــة الــدولــة لــتــطـويــراإلنــتــاج واإلنــتـاجــيــة الــفالحــيــةr وكــذا تـثــمــيــنــهـا

rوتخزينها وتغليفها وحتى تصديريها
- اإلعانات الـتي تضمن مـساهمة الـدولة في عمـليات تـطوير الـري الفالحي وحمـاية وتطـوير التراث

rالوراثي احليواني والنباتي
rستعملة في الفالحةHنتوجات الطاقوية اHقدمة لدعم أسعار اHاإلعانات ا -

- تـخفـيض نـسبـة الفـائـدة على الـقروض الـفالحـية والـصنـاعـة الغـذائيـة الـقصـيرة واHـتـوسطـة وطويـلة
األجلr ~ا فيها تلك اHوجهة للعتاد الفالحي الذي ª اقتناؤه في إطار عقد القرض اإليجاري.

السطر السطر 2 : "ترقية الصحة احليوانية و حماية الصحة النباتية" : : "ترقية الصحة احليوانية و حماية الصحة النباتية" :
rرتبطة بنشاطات حماية الصحة النباتيةHالنفقات ا -

- الـنــفـقـات اHــرتـبــطـة بــالـتـعــويـضــات عن اخلـســائـر أو األضــرار الـتي تــكـبـدهــا اHـســتـثــمـرون من جـراء
rعمليات مكافحة أمراض وآفات الزرع

rكافحة الوقائية للمحافظة على الزرعHرتبطة باHالنفقات ا -
rرتبطة بأنشطة تطوير الصحة احليوانيةHالنفقات ا -

rعديةHقررة تبعا للجائحة احليوانية أو األمراض اHرتبطة بالذبح اإلجباري اHالنفقات ا -

- النفقات اHرتبطة باحلمالت الوقائية.
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السطر السطر 3 : ضبط اإلنتاج الفالحي" : : ضبط اإلنتاج الفالحي" :

rرجعيHصاريف الناجمة عن حتديد السعر اHللتكفل با Yتعلقة بحماية مداخيل الفالّحHاإلعانات ا -

rنتجات الفالحيةHوجهة لضبط اHاإلعانات ا -

.Yالتغطية الشاملة ألعباء فوائد الفالح -

كما يتكفل الصندوق بالنسبة لألسطر الثالثة (3) بالنفقات اآلتية :

- مصـاريف الـتسـييـر اHتـعلـقـة بالـوسطـاء اHالـيـY التي حتـدد هيـكلـة اHـصاريف وكـذا مبـلغ األجر عن
rطريق التنظيم

- اHـصـاريف اHـرتـبـطـة بدراسـات اجلـدوى والـتـكـوين اHـهني والـتـعـمـيم واHـتـابعـة الـتـقـيـيـميـة لـتـنـفـيذ
rتعلقة ~وضوعهاHشاريع اHا

ويتم التكفل بالنـفقات اHرتبطة بتطوير االستثـمار الفالحي وضبط اإلنتاج الفالحي وترقية الصحة
احليوانية وحماية الصحة النباتية عن طريق الوسطاء اHاليY ...... (الباقي بدون تغيير) ........

يعمل هذا احلساب في كتابات اخلزينة الرئيسية وكذا اخلزينة الوالئية.  

الوزير اHكلف بالفالحة هو اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب.

يـتـصــرف مـديـر اHـصــالح الـفالحـيـة كــآمـر ثـانـوي بـصــرف هـذا احلـسـابr في إطــار الـعـمـلـيــات اHـرتـبـطـة
بتطوير االستثمار الفالحي وضبط اإلنتاج الزراعي.

يكون مؤهال للحصول على إعانات الصندوق :

أ) بعنوان تطوير االستثمار الفالحي :أ) بعنوان تطوير االستثمار الفالحي :

rفي تعاونيات أو جتمعات أو جمعيات Yربون بصفة فردية أو منظمHالفالحون وا -

- اHـؤســسـات االقـتــصـاديـة الــتي تـتــدخل في نـشــاطـات اإلنــتـاج الـفالحـي وتـثـمــY اHـنـتــجـات الــفالحـيـة
rوالصناعات الغذائية وتصديرها

- اHزارع النموذجية.

ب) بعنوان ضبط اإلنتاج الفالحي :ب) بعنوان ضبط اإلنتاج الفالحي :

rفي تعاونيات أو مجمعات أو جمعيات Yربون بصفة فردية أو منظمHالفالحون وا -

rنتجات الفالحيةHوضبط ا Yرتبطة بتثمHؤسسات االقتصادية التي تنشط في العمليات اHا -

- اHزارع النموذجية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم".

اHادة اHادة 123 : : تعـدل وتتـمم أحكـام اHادة 59 من الـقانون رقم 12-12 اHؤرخ في 12 صـفر عام 1434 اHوافق
26 ديسمبر سنة 2012 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2013 وحترر كما يأتي :

"اHـــادة 59 : يـــفـــتـح في كـــتــــابـــات اخلـــزيــــنـــة حــــســـاب الـــتــــخـــصـــيـص اخلـــاص رقم 140-302 الــــذي عـــنـــوانه
"الصندوق الوطني للتنمية  الريفية".



29 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5477
29  ديسمبريسمبر سنة  سنة 2016 م م

Yـكـلف بـالـفالحـة اآلمر الـرئـيـسي بـصـرفه في كـتـابـات األمHيُـسيّـر هـذا احلـسـاب الـذي يـكون الـوزيـر ا
الرئيسي للخزينة واألمناء الوالئيY للخزينة.

يـتـصـرف مـحـافظ الـغـابـات ومـديـر اHصـالـح الفـالحـيةr كـل في األعـمـال الـتي تـعـنيـهr بـصفـتـهم كـآمـرين
ثانويY بصرف هذا احلساب.

يتضـمن حساب التـخصيص اخلاص رقم 140-302 الـذي عنوانه "الـصندوق الوطـني للتـنمية الـريفية"
األسطر اآلتية :

r"السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب -
r"السطر 2 : "التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز -

."Yستثمرين الفالحيHواشي وصغار اHالسطر 3 : "دعم مربيي ا -
ويقيد في هذا احلساب :

في باب االيرادات :في باب االيرادات :
السطر السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب" : : "مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب" :

- رصـيـد حسـاب الـتـخـصـيص اخلاص رقم 109-302 الذي عـنـوانه "صـنـدوق مـكافـحـة الـتـصحـر وتـنـمـية
r2013 ضبوط في  تاريخ 31 ديسمبر سنةHاالقتصاد الرعوي والسهوب" ا

rمخصصات ميزانية الدولة -
rساهمة احملتملة لصناديق أخرىHا -

rاليةHا Yنشأة ~وجب قوانHناجت الرسوم اخلاصة ا -
rالهبات والوصايا -

rساعدات الدوليةHا -
- كل اHوارد األخرى واHساهمات واإلعانات احملددة عن طريق التشريع.
السطر السطر 2 : "التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز" : : "التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز" :

- رصيـد حساب التخصيص اخلاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صـندوق التنـمية الريـفية واستصالح
r2013 ضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنةHاألراضي عن طريق االمتياز"  ا

rمخصصات ميزانية الدولة -
rساهمة احملتملة لصناديق أخرىHا -

rنواجت حقوق االمتياز -
rاليةHا Yنشأة ~وجب قوانHناجت الرسوم اخلاصة ا -

rالهبات والوصايا -
rساعدات الدوليةHا -

- كل اHوارد األخرى واHساهمات واإلعانات احملددة عن طريق التشريع.
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: "Yستثمرين الفالحيHواشي وصغار اHدعم مربيي ا" : : "Yستثمرين الفالحيHواشي وصغار اHالسطر السطر 3 : "دعم مربيي ا

- رصــيـــد حــســاب الـــتــخــصـــيص اخلــاص رقم 126-302 الـــذي عــنــوانـه "الــصــنـــدوق اخلــاص لــدعـم مــربــيي
r2013 ضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنةHا "Yستثمرين الفالحيHواشي وصغار اHا

rمخصصات ميزانية الدولة -

rساهمة احملتملة لصناديق أخرىHا -

rاليةHا Yنشأة ~وجب قوانHناجت الرسوم اخلاصة ا -

rالهبات والوصايا -

rساعدات الدوليةHا -

- كل اHوارد األخرى واHساهمات واإلعانات احملددة عن طريق التشريع.

في باب النفقات :في باب النفقات :

السطر السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب" : : "مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب" :

rكافحة التصحرH وجهةHاإلعانات ا -

rراعي وتنميتهاHوجهة ألعمال احلفاظ على اHاإلعانات ا -

rناطق السهبية والزراعية الرعويةHوجهة لتنمية اإلنتاج احليواني في اHاإلعانات ا -

- اإلعانات اHوجهة لتنظيم االقتصاد الرعوي.

السطر السطر 2 : "التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق اإلمتياز" : : "التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق اإلمتياز" :

rوجهة لعمليات التنمية الريفيةHاإلعانات ا -

rوجهة لعمليات استصالح األراضيHاإلعانات ا -

- كل النفقات األخرى الضرورية إلجناز مشاريع ذات عالقة بأهداف الصندوق.

: "Yستثمرين الفالحيHواشي وصغار اHدعم مربيي ا" : : "Yستثمرين الفالحيHواشي وصغار اHالسطر السطر 3 : "دعم مربيي ا

rستثمرينHواشي وصغار اHالتغطية اإلجمالية لتكاليف فوائد مربيي ا -

- إعانة الدولة في تنمية تربية اHواشي واإلنتاج الفالحي.

كما يتكفل الصندوق بالنسبة لألسطر الثالثة (3) بالنفقات اآلتية :

rحتدد هيكلة وكذا مبلغ األجر عن طريق التنظيم .YاليHتعلقة بالوسطاء اHمصاريف التسيير ا -

- اHـصـاريف اHـرتـبـطـة بدراسـات اجلـدوى والـتـكـوين اHـهني والـتـعـمـيم واHـتـابعـة الـتـقـيـيـميـة لـتـنـفـيذ
اHشاريع اHتعلقة ~وضوعها.

................................... YالـيHعن طريق الـوسطـاء ا rنـصوص عـليـهـا أعالهHيتم الـتـكفل بـالنـفقـات ا
(الباقي بدون تغيير) ...............................................
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يؤهل لالستفادة من دعم الصندوق :

أ) بعنوان تطوير االقتصاد الرعوي والسهوب ومكافحة التصحر واالستثمار الفالحي :أ) بعنوان تطوير االقتصاد الرعوي والسهوب ومكافحة التصحر واالستثمار الفالحي :
rفي تعاونيات أو جتمعات أو جمعيات Yربون بصفة فردية أو منظمHا -

rراعي واحلفاظ عليهاHتدخلة في تنمية اHاجلماعات احمللية ا -
- اHؤسـسـات االقتـصـاديـة العـمـومـية واخلـاصـة اHـتدخـلـة في مـيـادين إنتـاج مـواد ذات أصل حـيواني أو

rنباتي وتثمينها
- اHزارع النموذجية.

ب) بعنوان التنمية الريفية :ب) بعنوان التنمية الريفية :
rتدخلة في التنمية الريفيةHاجلماعات احمللية ا -

- اHؤسـسات مهما كـانت طبيعتـها القانونـيةr وكذا اHؤسسـات ذات الطابع الصنـاعي والتجاري التي
يحـمّـلـها الـوزيـر اHكـلف بـالـفالحـة والتـنـميـة الـريـفيـة تـبـعات إجنـاز اHـشاريع واألنـشـطـة اخلاصـة بـالـتنـمـية

rناطق احملرومة أو القابلة للترقيةHالريفية في ا
rستثمرون في ميدان ترقية وإعادة تأهيل احلرف الريفيةHا -

rالعائالت الريفية -
- اجلمعيات والتعاونيات والتجمعات األخرى.

ج) بعنوان استصالح األراضي :ج) بعنوان استصالح األراضي :
rتدخلة في مجال استصالح األراضي عن طريق االمتيازHاجلماعات احمللية ا -

- اHستثمرون الفالحيون بصفة فردية أو جماعية.

: Yستثمرين الفالحيHوصغار ا YربHد) بعنوان دعم ا: Yستثمرين الفالحيHوصغار ا YربHد) بعنوان دعم ا

- اHـربـون وصـغـار اHـســتـثـمـرين الـفالحــيـY بـصـفـة فـرديــة أو مـنـظـمـY في تــعـاونـيـات أو جتـمـعـات أو
جمعيات.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم".

اHـادة اHـادة 124 : : تـعـدل وتـتــمم أحـكـام اHـادة 87 من الـقـانـون رقم 15-18 اHـؤرخ في 18 ربـيع األول عـام 1437
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2015 واHتـضـمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة r2016 اHـعـدلـة لـلـمادة 108 من الـقـانون رقم

14-10 اHؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2015 وحترر كما يأتي :

"اHادة 87 : ................................. (بدون تغيير حتى)
يقيد في حساب التخصيص اخلاص رقم 302-131 :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
السطر السطر 1 : "الطاقات اHتجددة واHشتركة" : : "الطاقات اHتجددة واHشتركة" :

r..............................(بدون تغيير).................... -

r...............................(بدون تغيير).................... -
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- رصيـد حساب التـخصيص اخلاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الـصندوق الوطني لـلطاقات اHتجددة
واHشتركة" اHضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015.

السطر السطر 2 : "التحكم في الطاقة" : : "التحكم في الطاقة" :

r..............................(بدون تغيير).................... -

r..............................(بدون تغيير).................... -

r..............................(بدون تغيير).................... -

r..............................(بدون تغيير)....................-

r..............................(بدون تغيير)....................-

r..............................(بدون تغيير)....................-

- رصــيــد حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم 101-302 الــذي عــنــوانـه "الــصــنــدوق الــوطــني لــلــتــحــكم في
r2015 ضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنةHالطاقة" ا

- ناجت دفـع اخملصـصـات اHـوجـهـة للـتـمـويل اHـسـبق القـتنـاء األجـهـزة والـتـجهـيـزات اHـرتـبـطة بـالـفـعـالـية
الطاقوية.

في باب النفقات :في باب النفقات :

السطر السطر 1 : "الطاقات اHتجددة واHشتركة" : : "الطاقات اHتجددة واHشتركة" :

- اخملــصـصــات اHـوجـهــة لـتــمـويل الــنـشــاطـات واHــشـاريع اHــدرجـة في إطــار تـرقـيــة الـطــاقـات اHــتـجـددة
واHشتركة.

السطر السطر 2 : "التحكم في الطاقة" : : "التحكم في الطاقة" :

- ...................................(الباقي بدون تغيير)...............................".

اHــادة اHــادة 125 : : يــفــتح في كــتـــابــات اخلــزيــنــة حــســاب تـــخــصــيص خــاص رقــمه 146-302 وعــنــوانه "حــســاب
تسيير العمليات العقارية للدولة في اخلارج".

يقيد هذا احلساب : 

في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 

rنواجت التنازل وإيجار األمالك العقارية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة في اخلارج -

rيزانية الدولةH اخملصصات احملتملة -

- رصيد العمليات اHموّلة من خالل هذا احلساب.  

في باب النفقات :في باب النفقات :

rتكاليف تسيير وصيانة وإعادة إصالح األمالك العقارية للدولة في اخلارج -
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- تـــكــالــيـف اقــتــنـــاء األمالك الـــعــقــاريـــة اHــبـــنــيــة وغـــيــر اHـــبــنــيـــة اخملــصـــصــة الحــتـــيــاجـــات اHــمــثـــلــيــات
rأو مؤسسات أخرى للدولة أو اجلماعات أو الهيئات العمومية rالدبلوماسية والقنصلية في اخلارج

- تـكالـيف إنشـاء البنـايات اخملـصصـة الحتـياجات اHـمثـليـات الدبـلوماسـية والـقنـصلـية في اخلارجr أو
rمؤسسات أخرى للدولة أو اجلماعات أو الهيئات العمومية

- تكالـيف تهيئـة وإعادة تأهيل مـحالت اHمثليـات الدبلومـاسية والقـنصليـة في اخلارجr أو مؤسسات
rأخرى للدولة أو اجلماعات أو الهيئات العمومية

- تكاليف استشارة اخلبراء أو مكاتب الدراسات. 

احملاسب اHعY لهذا احلساب هو أمY اخلزينة الرئيسي.

الوزير اHكلف بالشؤون اخلارجية هو اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب.

ويكون اHمثلون الدبلوماسيون والقنصليون اآلمرين الثانويY بصرف هذا احلساب.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHـــادة اHـــادة 126 : : تـــعــــدل أحــــكــــام اHـــادة 189 من الــــقــــانـــون رقم 91-25 اHـــؤرخ في 18 ديــــســـمــــبــــر ســــنـــة 1991
واHتضـمن قانون اHالية لسنة r1992 اHعـدلة باHادة 84 من القانون رقم 97-02 اHؤرخ في 31 ديسـمبر سنة
1997 واHـتضـمن قانـون اHالـية لـسنة 1998 واHعـدلة بـاHادة 30 من الـقانون رقم 01-12 اHؤرخ في 19 يـوليو

سنة 2001 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة r2001 وحترر كما يأتي :

"اHادة 189 : يفتح في كتابات اخلزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 ...... (بدون تغيير حتى)
يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

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

الوزير اHكلف بالبيئة هو اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب.

........................... (الباقي بدون تغيير) ................................".

اHـادة اHـادة 127 : : تـعـدل أحـكـام اHـادة 84 من الـقـانون رقم 15-18 اHـؤرخ في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
30 ديسمبر سنة 2015 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2016 وحترر كما يأتي :

"اHادة 84 : يستـمـر حسـاب التخـصيص اخلاص رقم 128-302 الذي عنــوانه "صندوق تـملك االستـعمال
وتطـوير تـكـنولـوجيـات اإلعـالم واالتصـال" في العـمل إلى غـاية االنـتهـاء من إجراءات اإلدراج في اHـيزانـية
الذي يـجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسـمبـر سنة 2019 وهـو التاريخ الذي .....................................

(الباقي بدون تغيير)..................................................................".

اHـادة اHـادة 128 : : تـلـغـى أحـكـام اHادة 91 من الـقـانـون رقم 15-18 اHـؤرخ في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
30 ديسمبر سنة 2015 واHتضمن قانون اHالية لسنة 2016.
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اHـادة اHـادة 129 : : تـعـدل وتـتــمم أحـكـام اHـادة 92 من الـقـانـون رقم 15-18 اHـؤرخ في 18 ربـيع األول عـام 1437
اHوافق 30 ديسمبر سنة 2015 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2016 وحترر كما يأتي :

"اHـادة 92 : يـفــتح  فـي كـتــابــات اخلــزيــنـة حــســاب تــخــصــيص خــاص رقـمه 144-302 وعــنــوانه "صــنـدوق
التضامن ألفراد اجلالية اجلزائرية اHعوزين اHتوفY في اخلارج".

يقيد في هذا احلساب : 

في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 

rتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيراتHجزء من اإليرادات ا-

- الهبات والوصايا.

في  باب النفقات : في  باب النفقات : 

- التكفل بدفع نفقات نقل جثامY أفراد اجلالية اجلزائرية اHعوزين اHتوفY في اخلارج.

rادةHاخملـصص لتـطـبيق هـذه ا rـتـأتيـة من تـسلـيم التـأشـيراتHيـحدد مـستـوى االقـتطـاع من اإليرادات ا
~وجب قرار مشترك بY الوزير اHكلف بالشؤون اخلارجية والوزير  اHكلف باHالية.

الوزير اHكلف بالشؤون اخلارجية هو اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب.

ويكون اHمثلون الدبلوماسيون والقنصليون اآلمرين الثانويY بصرف هذا احلساب.

حتدد الكيفيات العملية لتسيير هذا احلساب عن طريق التنظيم".  

 اHـادة  اHـادة 130 : : تـعـدل وتـتمم أحـكـام اHادة  118 من الـقـانون رقم 14-10 اHـؤرخ في 8 ربـيع األول عام 1436
اHوافق 30 ديسمبر سنة 2014 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2015 وحترر كما يأتي :

"اHـادة 118 : جتـمـع عـمـلــيـات حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم 102-302 الــذي عـنـوانه "صــنـدوق تــرقـيـة
الـتنـافـسيـة الـصنـاعـية" وحـسـاب الـتخـصـيص اخلاص رقم 107-302 الـذي عـنوانه" صـنـدوق دعم االستـثـمار"
ضـــمن حــســـاب الـــتــخـــصــيـص اخلــاص رقم 124-302 الـــذي عــنـــوانه"r حـــيــنـــئــذr الـــصـــنــدوق الـــوطــنـي لــتـــأهــيل
اHؤسـسـات الـصغـيـرة واHتـوسـطة" ........................ (بـدون تـغـييـر حـتى) الذي يـصـبح عـنوانه "الـصـندوق
r"ـتــوسـطــة ودعم االسـتــثـمــار وتـرقــيـة الــتـنــافـســيـة الــصـنــاعـيـةHـؤسـســات الـصــغـيــرة واHالـوطــني لـتــأهـيـل ا

ويتضمن األسطر اآلتية :

r"توسطةHؤسسات الصغيرة واHالسطر 1 : "تأهيل ا -

r"السطر 2 : "دعم االستثمار -

- السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية ".

يقيد في حساب التخصيص اخلاص رقم r302-124 ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

السطر السطر 1 : "تأهيل اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة" : : "تأهيل اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة" :

rمخصصات ميزانية الدولة -
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rالهبات والوصايا -

rوارد األخرىHساهمات أو اHكل ا -

- رصيـد حساب التخصيص اخلاص رقم 124-302 الذي عنوانـه "الصندوق الوطني لتأهيل اHؤسسات
الصغيرة  واHتوسطة" اHضبوط في بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2015.

السطر السطر 2 : "دعم االستثمار" : : "دعم االستثمار" :
rإعانات ومخصصات ميزانية الدولة -

rالهبات والوصايا -
rرتبطة بسير هذا احلسابHوارد األخرى اHكل ا -

- الــرصــيــد الـــنــاجت عن إقــفـــال حــســاب الــتــخـــصــيص اخلــاص رقم 107-302 الــذي عــنـــوانه" صــنــدوق دعم
االستثمار".

السطر السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية" : : "ترقية التنافسية الصناعية" :
rمخصصات ميزانية الدولة -

rالهبات والوصايا -
- الـرصـيـد الــنـاجت عن إقـفــال حـسـاب الـتــخـصـيص اخلـاص رقم 102-302 الــذي عـنـوانه "صـنــدوق تـرقـيـة

التنافسية الصناعية".

في باب النفقات :في باب النفقات :

 السطر  السطر 1 : "تأهيل اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة" : : "تأهيل اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة" :

- تمويل نشاطات البـرنامج الوطني لتأهيل اHؤسسات الصغيـرة واHتوسطةr وال سيما تلك اHتعلقة
rعلومة االقتصاديةHرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر اHصاريف اHبا

- الـتكفل بـالديون الـناجتة عن تـنفيذ الـبرنامج الـوطني لتـأهيل اHؤسـسات الصـغيرة واHـتوسطة في
حدود اHبلغ اHلتزم به خالل الفترة اHمتدة من 2008 إلى 2012.

السطر السطر 2 : "دعم االستثمار" : : "دعم االستثمار" :

- الـتكفل ~ساهمـة الدولة في تكلفة االمـتيازات اHمنوحـة لالستثمارات التي يـحدد مستواها اجمللس
rالوطني لالستثمار

- التـكفل بـنسـبة 25 % من تكـلفـة إجناز الـهيـاكل القـاعديـة اHـستـقبـلة Hـشاريع االسـتثـمار في اHـناطق
اHـنـصـوص عـلــيـهـا ~ـوجب أحـكـام اHـادة 13 من الـقـانـون رقم 16-09 اHـؤرخ في 3 غـشت سـنـة 2016 واHـتـعـلق

rبترقية االستثمار

- التكفل بكل اHصاريف الناجتة عن فعاليات ترقية ومتابعة االستثمار أو بجزء منها.

السطر السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية" : : "ترقية التنافسية الصناعية" :
- نـفقـات االسـتثـمـار اHادي وغـيـر اHادي الـتي تـسـاهم في حتسـY األداء وتـرقيـة اHـؤسسـات واخلـدمات

اHتصلة بهاr ال سيما منها اHتعلقة ~ا يأتي :
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rالتقييس *

rاجلودة *

rاالستراتيجية الصناعية *

rلكية الصناعيةHا *

rالبحث والتنمية *

rالتكوين *

rاإلعالم الصناعي والتجاري *

rاالعتماد *

rاالبتكار *

rهنية في القطاع الصناعيHترقية اجلمعيات ا *

rإعادة التأهيل *

* استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وإدماجها.

- الـنـفـقـات اHـرتـبـطـة بـعـمـلـيـات تـطـويـر الـذكـاء االقـتـصـادي والـيـقـظـة االسـتـراتـيـجـيـة لـدى اHـؤسـسات
واHتضمنةr على وجه اخلـصوصr تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين واHرافقة في مجال اخلبرة واحلصول

rعلى أدوات اليقظة

- النفقات اHرتبطة بالدراسات ذات الطابع االقتصادي وإجناز التحقيقات الضرورية في ميادين :

rاالبتكار *

rإعادة التأهيل *

* الذكاء االقتصادي.

rناطق الصناعية ومناطق النشاطHرتبطة بالدراسات وإجناز أشغال إعادة تأهيل اHالنفقات ا -

rناطق الصناعية ومناطق النشاطHرتبطة بالدراسات والتهيئة وإنشاء اHالنفقات ا -

rشروعHنتدب على اHرتبطة بأجور اإلشراف اHالنفقات ا -

- اHصـاريف اHـدفوعـة في إطار تـنـفيـذ برامـج التـكوين اHـوجـهة Hـسيّـري اHـناطق الـصنـاعـية ومـناطق
rالنشاط

rهام التي تتولى القيام بها اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعيةHالنفقات الناجتة عن ا -

- الـنفـقـات مهـمـا كانـت طبـيـعتـهـا واHتـعـلقـة بـإنـشاء اHـنـاطق الصـنـاعيـة ومـنـاطق النـشـاط وتطـويـرها
rواستغاللها

rرتبطة بالنظام الوطني لالبتكارHالنفقات ا -
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- كل الــنــفــقـــات األخــرى الــتي لــهــا عالقــة بــتـــأهــيل مــحــيط اHــؤســســـة الــصــنــاعــيــة واخلــدمــات اHــتــصــلــة
rبالصناعة

- نفقات التسيير اHرتبطة بتنفيذ البرامج والعمليات اHذكورة أعاله.

الوزير اHكلف بالصناعة هو اآلمر بصرف هذا احلساب.

حتـدد كـيـفيـات تـطـبـيق هذه اHـادةr وكـذا مـبـلغ أجـور اإلشراف اHـنـتـدب عـلى اHشـروعr عـنـد احلـاجةr عن
طريق التنظيم".

اHـادة اHـادة 131 : : تـلــغى أحـكـام اHـادة 92 من قـانـون اHـالـيـة لـسـنـة r2000 وأحـكـام اHـادة 227 من قــانـون اHـالـيـة
لسنة r2002 وأحكام اHادة 71 من قانون اHالية لسنة 2006.

اHـادة اHـادة 132 :  : تـعـدل أحـكـام اHـادة 83 من الـقـانون رقم 15-18 اHـؤرخ في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
30 ديسمبر سنة 2015 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2016 وحترر كما يأتي :

"اHادة 83 : يستـمر حسـاب التخـصيص اخلاص رقم 105-302 الذي عنـوانه "صنـدوق األمالك العمـومية
اHـنجـمـيـة" في العـمل إلى غـايـة االنتـهـاء من إجـراءات اإلدراج في اHـيزانـيـة الـذي يجب أن يـكـون الى غـاية
31 ديسـمبر سنة 2019 وهـو التاريخ الذي يـقفل فيه هذا احلـساب نهائـياr وي¼صبٌّ رصيـده في حساب نتائج

اخلزينة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم".

Yــادة  133 : : يــفــتح في كــتــابــات اخلــزيــنــة حــســاب تــخــصــيص خــاص رقــمه 147-302 وعــنـوانه "حتــسـHــادة اHا
وسائل حتصيل اHصاريف القضائية والغرامات اجلزائية".

 يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- 7 % من ناجت حتصيل الغرامات اجلزائية احملصلة من طرف مصالح وزارة العدل.

في باب النفقات :في باب النفقات :

- النـفـقات اHـرتبـطة بـتـحسـY وسائل حتـصـيل اHصـاريف القـضـائيـة والغـرامـات اجلزائـيةr وكـذا تلك
اخملصصة لدفع العالوة اHمنوحة لصالح العاملY في أسالك العدالة.

وزير العدلr حافظ األختامr هو األمر الرئيسي بصرف هذا احلساب.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHـادة اHـادة 134 : : تـلـغـى أحـكـام اHادة 114 من الـقـانـون رقم 14-10 اHـؤرخ في 8 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق
30 ديسمبر سنة 2014 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2015 اHعدّلة واHتمّمة.

اHـادة اHـادة 135 :  : تـعـدل أحـكـام اHـادة 110 من الـقـانون رقم 14-10 اHـؤرخ في 8 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق
31 ديسمبر سنة 2014 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2015 وحترر كما يأتي :

"اHادة 110 : جتمع عمـليات حـساب التـخصيص اخلاص رقم 113-302 الذي عـنوانه "الصـندوق الوطني
حلــمــايــة الـــشــواطئ واHـــنــاطق الــســـاحــلــيـــة" ضــمن حــســـاب الــتــخــصـــيص اخلــاص رقم 065-302 الــذي عـــنــوانه

"الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث".
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وبـناء عـلى ذلكr يقـفل حساب الـتخـصيص اخلاص رقم 113-302 بـعد وضع اإلطـار التـنظـيمي اHـتضمن
تــعــديل ســيــر احلـســـاب رقم 065-302 الــذي يــجـب أن يــتم فـي أجــل أقــصـــاه 31 ديــســمـبــر ســنـة r2016 وهـو
التاريخ الذي يقفل فيه احلساب رقم 113-302 نهائيا ويصب رصيده في احلساب رقم 065-302 الذي يصبح

عنوانهr حينئذr "الصندوق الوطني للبيئة واHناطق الساحلية".

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم".

اHـادة اHـادة 136 : : تـعـدل وتـتـمم أحـكـام اHـادة 143 من األمـر رقم 94-03 اHـؤرخ في 27 رجب عـام 1415 اHـوافق
31 ديـسـمـبـر سـنـة 1994 واHـتـضـمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة r1995 اHـعـدلـة ~ـوجـب اHادة 86 مــن الـــقـانون رقم

15-18 اHـؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2015 واHتـضـمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة

r2016 وحترر كما يأتي :

"اHـادة 143 : يـفـتح في كـتــابـات اخلـزيـنـة حـسـاب تـخـصـيص خـاص رقـمه 079-302 وعـنـوانـه "الـصـندوق
الوطني للمياه".

يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

- التـكفل اHـالي بـالنـفقـات اHرتـبطـة بالـدراسات الـتي تخـص قطـاع اHوارد اHـائيـة والنـفقـات اHتـعلـقة
بتصميم وإجناز النظام اHعلوماتي (التجهيزات والبرمجيات والتكوين) اخلاص بقطاع اHوارد اHائية.

........................................................ (الباقي بدون تغيير) ................................................".

اHادة اHادة 137 : : تعدل اHادة 85 من القانون رقم 97-02 اHـؤرخ في 2 رمضان عام 1418 اHوافق 31 ديسمبر
سـنة 1997 واHتـضـمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة r1998 اHـتـمـمـة بـاHادة 69 من الـقـانون رقم 07-12 اHـؤرخ في 30
ديـســـمـبـر سـنة 2007 واHتـضـمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة r2008 وبـاHادة 71 من الـقـانون رقم 09-09 اHـؤرخ في
30 ديـســـمـبـر سـنـة 2009 واHـتـضـمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنـة r2010 وكـذا اHـادة 69 من األمـر رقم 10-01 اHـؤرخ

في 26 غـشت سـنة 2010 واHـتضـمن قـانـون اHـاليـة الـتـكـميـلي لـسـنة r2010 اHعـــدلـة بـاHادة 49 من الـقـانـــون
رقم 11-11 اHـؤرخ في 18 يـولـيـو سـنـة 2011 واHـتـضـمن قـانـون اHـالــيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنـة r2011 وحتـرر كـمـا

يأتي :

"اHـادة 85 : يـفــتح في كـتــابـات اخلــزيـنـة حــسـاب تــخـصـيـص خـاص رقـمه 089-302 وعـنــوانه "الــصـنـدوق
اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب".

يقيد في هذا احلساب :

في  باب اإليرادات : في  باب اإليرادات : 

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

rهيكلةHشاريع اHتمويل ................ (بدون  تغيير حتى) ا -

rؤقت ................ (بدون تغيير حتى) واليات اجلنوبHالتمويل ا -
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- تـمـويل تـخـفـيـض فـوتـرة الـكـهـربـاء بـنـسـبة 65 % لـصـالح األسـر في واليـات اجلـنـوب الـتي  تـسـتـعـمل
الضغط اHنخفض في حدود 12.000 كيلو واط سنويا.

حتسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط حسب السعر العادي اHعمول به.

- تــمـــويل تـــخـــفـــيض فـــوتـــرة الــكـــهـــربـــاء بــنـــســـبــة 65 % لـــصــالح الـــفالحــY فـي واليــات اجلــنـــوب الــذين
يستعملون الضغط اHنخفض واHتوسط في حدود 12.000 كيلو واط سنويا.

حتسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط حسب السعر العادي اHعمول به.

- تمويل تخـفيض فوترة الكـهرباء بنسبة 25 % لصالح الـنشاطات االقتصادية ..............................
......................................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................".

الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكام مختلفة مطبقة على العمليات اHالية للدولةأحكام مختلفة مطبقة على العمليات اHالية للدولة

138 : : تتـكفل الـدولـة باخلـصـوم اجلبـائيـة لـلمـؤسـسات الـعمـومـية االقـتـصاديـة احمللّـة والـتي لم يتم اHادة اHادة 
التنازل عن أي من أصولها لشركات األجراء. 

تكون الديون اجلبائية لهذه الشركات محل إلغاء من طرف اإلدارة اجلبائية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادةr عند احلاجةr عن طريق تعليمة لوزير اHالية.

اHــادة اHــادة 139 : : تــكــــتــسي طــابــعــا احــتــيــاطــيــا االعــتـمــادات اHــســجــلــة في الــفــصــول الــتـي تـتــضــمـن نــفــقـات
التـسيير اآلتية :

r1 - رواتب النشاط

rنح اخملتلفةH2 - التعويضات وا

rمنح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي rالرواتب rتعاقدونHستخدمون اH3 - ا

rنح العائليةH4 - ا

r5 - الضمان االجتماعي

rسبقة ومصاريف التكوينHنح وتعويضات التربص والرواتب اH6 - ا

7 - إعـانـات التـسـيـيـر اخملصـصـة لـلمـؤسـسـات العـمـومـية اإلداريـة اHـنـشـأة حديـثـا أو الـتي بدأ نـشـاطـها
rاليةHخالل السنة ا

8 - النفقات اHرتبطة بالتزامات اجلزائر إزاء الهيئات الدولية (اHساهمات واالشتراكات).

اHادة اHادة 140 : : ينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائرr في 28 ربيع األول عام 1438 اHوافق 28 ديسمبر سنة 2016.

عبد العزيـز بوتفليـقـةعبد العزيـز بوتفليـقـة
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اHالحقاHالحق
اجلـدول (أ)اجلـدول (أ)

اإليرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة اإليرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2017

1.297.668.000

114.981.000

1.047.601.000

(556.221.000)

9.563.000

345.570.000

2.845.374.000

25.000.000

75.000.000

20.000

100.000.000

490.000.000

490.000.000

3.435.394.000

2.200.120.000

5.635.514.000

اHبالغ (بآالف دج)اHبالغ (بآالف دج)إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

1 - اHوارد العادية  - اHوارد العادية 

1 .  . 1 اإليرادات اجلبائية : اإليرادات اجلبائية :

001 - 201 - حواصل الضرائب اHباشرة..........................................

002 - 201 - حواصل التسجيل والطابع...........................................

003 - 201 - حواصل الضرائب اخملتلفة على األعمال...........................

(مــــنــــهـــــا الــــرسـم عــــلى الـــــقــــيـــــمــــة اHــــضـــــافــــة اHــــطـــــبق عـــــلى اHــــنـــــتــــوجــــات
اHستوردة)...............................................................................

004 - 201 - حواصل الضرائب غير اHباشرة....................................

005 - 201 - حواصل اجلمارك.........................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1)

1 .  . 2  اإليرادات العادية : اإليرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل أمالك الدولة..............................................

007 - 201 - احلواصل اخملتلفة للميزانية..........................................

008 - 201 - اإليرادات النظامية.....................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

1 .  . 3  اإليرادات األخرى : اإليرادات األخرى :

اإليرادات األخرى.........................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العاديةمجموع اHوارد العادية

2 - - اجلباية البترولية : اجلباية البترولية :

011 - 201 - اجلباية البترولية.......................................................

اجملموع العام لإليراداتاجملموع العام لإليرادات
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رئاسة اجلمهورية ........................................................................

مصالح الوزير األول ....................................................................
الدفاع الوطني ...........................................................................
الداخلية واجلماعات احمللية ...........................................................
الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي ...............................................
الشؤون اHغاربيةr االحتاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية...............

العدل ........................................................................................
اHالية ........................................................................................
الصناعة واHناجم ........................................................................
الطاقة .......................................................................................
اجملاهدين ...................................................................................
الشؤون الدينية واألوقاف ............................................................
التجارة .....................................................................................
التهيئة العمرانية r السياحة والصناعة التقليدية ...........................
الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحـري ....................................
اHوارد اHائية والبيئة ..................................................................
السكن والعمران واHدينة .............................................................
األشغال العمومية والنقل ............................................................
التربية الوطنية .........................................................................
التعليم العالي والبحث العلمي .....................................................

......................................................... YهنيHالتكوين والتعليم ا
العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ...........................................
الثقافة ......................................................................................
التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة ........................................
العالقات مع البرHان ...................................................................
الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات ...........................................
الشباب والرياضة .......................................................................
االتصال .....................................................................................
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ..........................................
اجملموع الفرعـي اجملموع الفرعـي ..........................................................................
التكاليف اHشتركة .....................................................................
اجملموع العام اجملموع العام ..............................................................................

اجلـدول (ب)اجلـدول (ب)
توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2017 حسب كل دائرة وزاريةحسب كل دائرة وزارية

7.825.999.000

4.508.933.000

1.118.297.000.000

394.260.754.000

35.216.220.000

للــبــيـــــــــــان
72.671.000.000

87.513.834.000

4.617.498.000

44.157.846.000

245.943.029.000

25.375.735.000

19.511.320.000

3.622.324.000

212.797.631.000

16.183.538.000

17.658.533.000

27.425.215.000

746.261.385.000

310.791.629.000

48.304.358.000

151.442.004.000

16.005.614.000

70.904.217.000

235.083.000

389.073.747.000

34.554.477.000

18.698.935.000

2.432.269.000

4.126.290.127.000

465.551.834.000

4.591.841.961.000

اHبالغ (دج)اHبالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية



اجلـدول (ج)اجلـدول (ج)
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2017 حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآالف دج)(بآالف دج)

2.757.000

151.655.000

13.403.500

 

366.811.100

103.064.910

60.482.110

287.257.000

600.000.000

35.000.000

1.620.430.620

504.943.000

124.000.000

42.000.000

670.943.000

2.291.373.620

اعتمادات الدفعاعتمادات الدفعالقطاعاتالقطاعات رخص البرنامجرخص البرنامج

3.611.000

101.062.200

5.120.500

139.940.800 

90.903.410

30.695.710

14.989.500

800.000.000

35.000.000

1.221.323.120

-

165.350.000

-

165.350.000

1.386.673.120

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

الفالحة والري...........................................................

دعم اخلدمات اHنتجة..................................................

اHنشآت القاعدية االقتصادية واإلدارية.........................

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

اHنشآت القاعدية االجتماعية والثقافية........................

دعم احلصول على سكن...............................................

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

اخملططات البلدية للتنمية..........................................

اجملموع الفرعي لالستثماراجملموع الفرعي لالستثمار.........................................

دعـم الــــنـــــشــــاط االقــــتـــــصــــادي (تـــــخــــصــــيـــــصــــات حلـــــســــابــــات
التخصيص اخلاص وخفض نسب الفوائد)...................

احتياطي لنفقات غير متوقعة....................................

إعادة رسملة البنوك العمومية...................................

اجملموع الفرعي لعمليات برأس اHالاجملموع الفرعي لعمليات برأس اHال............................

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز...........................................

ا1طبعة الرسميا1طبعة الرسميّة%  ة%  حي البساتR% بئر مراد رايس% ص.ب حي البساتR% بئر مراد رايس% ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

29 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6777
29  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2016 م م


