
العدد العدد 68
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب 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

الثالثاء الثالثاء 28  صفر عام  صفر عام 1435 هـهـ
اGوافق اGوافق 31  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قانون رقم قانون رقم 13 -  - 08 مؤرخ  مؤرخ في في 27 صفر عام  صفر عام 1435 ا1وافق  ا1وافق 30  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة %2013
يتضمن قانون ا1الية لسنة يتضمن قانون ا1الية لسنة 2014.
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قــانـون رقم قــانـون رقم 13-08 مـؤرخ في  مـؤرخ في 27 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1435 اGـوافق  اGـوافق 30 ديـســمـبــر سـنـة  ديـســمـبــر سـنـة r2013 يـتــضــمن قـانــون اGـالــيـةr يـتــضــمن قـانــون اGـالــيـة
لسنة لسنة 2014.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
rواد 119 و122 و125 و126 منهGال سيما ا rبناء على الدستور -

- و~ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اGـؤرخ في 8 شـوال عام 1404 اGـوافق 7 يولـيـو سـنة  1984 واGـتـعلق
rتممGعدل واGا rاليةGا Xبقوان
rوبعد رأي مجلس الدولة
rانGوبعد مصادقة البر

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

أحكـام تمهيديــةأحكـام تمهيديــة

اGــادة األولى :اGــادة األولى : مع مــراعــاة أحــكــام هـذا الــقــانــونr يــواصل في ســنـة 2014 حتــصـيـل الـضــرائب اGــبــاشـرة
والــرسـوم اGــمــاثـلــة والـضــرائب غــيـر اGــبــاشـرة والــضـرائـب اخملـتــلـفــة وكــذا كل اGـداخــيل واحلــواصل األخـرى
لصـالح الدولةr طـبقا لـلقوانـX والنصـوص التطـبيقـية اجلاري بـها العـمل عند تـاريخ نشر هـذا القانون في

اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

كمـا يواصل خـالل سنة r2014 طـبقا لـلقـوانX واألوامـر واGراسيـم التشـريعـية والـنصوص الـتطـبيـقية
اجلاري بـها العـمل عند تـاريخ نشر هـذا القانـون في اجلريـدة الرسمـية للـجمهـورية اجلزائـرية الد�ـقراطية
الشعبيةr حتصيـل مختلف احلقوق واحلواصل واGداخيل اخملصصة للحسابات اخلاصة للخزينة و اجلماعات

اإلقليمية واGؤسسات العمومية والهيئات اGؤهلة قانونا.

اجلزء األولاجلزء األول
طرق التوازن اGالي ووسائلهطرق التوازن اGالي ووسائله

الفصل األولالفصل األول
أحكام تتعلق بتنفيذ اGيزانية والعمليات اGالية للخزينةأحكام تتعلق بتنفيذ اGيزانية والعمليات اGالية للخزينة

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

الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةالضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة

اGـادة اGـادة 2 : : تــعــدل وتــتــمـم أحــكــام اGــادة 13 مـن قـانــون الـضـرائب اGـبـاشـرة والـرسـوم اGـمـاثـلـة وحتـرر
كما يأتي :

"اGادة 13 : 1 - تستفيد األنـشطة التي يقوم بها الشباب ذوو اGشاريع .............. (بدون تغيير حتى)
اGستحقة التسديد. 

قـوانـيـنقـوانـيـن
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إذا تواجـدت األنشـطة الـتي �ارسـها الـشبـاب ذوو اGشـاريع اGؤهـلون لالسـتفـادة من إعـانة "الـصندوق
الوطني لـدعم تشغيـل الشباب" أو "الـصندوق الوطـني للتأمـX على البطـالة" أو "الصنـدوق الوطني لدعم
الـقـرض اGصـغـر"r في مـنـطـقـة تسـتـفـيـد من إعـانـة "الـصنـدوق اخلـاص لـتـطـوير مـنـاطق اجلـنـوب"r تـمـدد مدة
اإلعـــفــــاء من الـــضـــريـــبـــة عــــلى الـــدخل اإلجـــمــــالي إلى عـــشـــر (10) ســـنـــواتr ابـــتـــداء مـن تـــاريخ الـــشـــروع في

االستغالل.
2 - يستفيد من اإلعفاء الكلي ............... (بدون تغيير) .............................

3 - تستفيد من إعفاء دائم ................... (بدون تغيير) ............................".

اGادة اGادة 3 : : تـعـدل أحـكـام اGـــادة 64 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة وحترر كما يأتي :

" اGادة 64 : يتعX على اGوثقX ..... (بدون تغيير حتى) أحكام اGواد 57 و123 إلى 127 على األطراف.
ويــجـب أن يــتــضـــمـن الــعــقــد إشــارة صــريــحـة إلى هـذه الـقـراءةr حتت طــائـلـة غـرامـة مـالــيـة مـبـلـغـهـا

 1000 دج".

اGـادة اGـادة 4 :  : تــعــدل وتــتــمـم أحــكــام اGــادة 138 من قـانـون الـضـرائب اGـبـاشـرة والـرسـوم اGـمـاثـلـة وحترر
كما يأتي :

" اGادة 138 : 1 - تستفيد األنشطة ............ (بدون تغيير حتى) ورقم األعمال اإلجمالي.
إذا تواجـدت األنشـطة الـتي �ارسـها الـشبـاب ذوو اGشـاريع اGؤهـلون لالسـتفـادة من إعـانة "الـصندوق
الوطني لـدعم تشغيـل الشباب" أو "الـصندوق الوطـني للتأمـX على البطـالة" أو "الصنـدوق الوطني لدعم
الـقـرض اGـصـغـر" في مـنـطـقـة تـسـتـفـيـد من إعـانـة" الـصـنـدوق اخلـاص لـتـطـويـر مـنـاطق اجلـنـوب"r تـمـدد مـدة

اإلعفاء إلى عشر(10) سنواتr ابتداء من تاريخ الشروع في االستغالل.  

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

اGـادة اGـادة 5 : : تــعــدل وتــتــمـم أحــكــام اGــادة 142 من قـانـون الـضـرائب اGـبـاشـرة والـرسـوم اGـمـاثـلـة وحترر
كما يأتي :

" اGــادة 142 : يــتــعــX عــلـى اGــكــلــفــX بــالــضــريــبــة الــذين يــســتــفــيــدون من إعــفــاءات أوتــخــفــيــضــات في
الـضـريـبـة عـلى أربـاح الـشـركــات و الـرسم عـلى الـنـشـاط اGـهـني اGــمـنـوح خالل مـرحـلـة االسـتـغالل في إطـار
أجهزة دعم االستثمـارr إعادة استثمار حصة األرباح اGوافقة لهذه اإلعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع

(4) سنواتr ابتداء من تاريخ اختتام السنة اGالية التي تخضع نتائجها للنظام التفضيلي.
................................. (الباقي بدون تغيير) ..................................".

اGادة اGادة 6 : : تعدل أحكام اGادة 144 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةو حترر كما يأتي :

" اGادة 144 : تـدخل إعانـات التـجهـيز الـتي تمـنحـها الـدولة أو اجلـماعـات اإلقلـيمـية لـلمـؤسسـات ضمن
نتائج السنة اGالية اجلارية عند تاريخ دفعها.

فيـتم ربطـها بـاألرباح اخلـاضعـة للـضريبـة لكل من الـسنـوات اGالـية اGـوالية نـسبـيا السـتعـمالـهاr ويتم
ربط اGبلغ اGتبقي من اإلعانات باألرباح اخلاضعة للضريبةr ابتداء من السنة اGالية اخلامسة على األكثر.

غير أن اإلعانات اGـوجهة القتناء جتهيـزات قابلة لالهتالك على امتداد خمس (5) سنـواتr يتم ربطها
ضمن الشروط احملددة أعالهr بالسنوات اGالية اGتعلقة بفترة االهتالك. 
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وفي حـالـة الـتـنـازل عن الـتـثــبـيـتـات الـتي � اقـتـنـاؤهـا عن طــريق تـلك اإلعـانـات r يـطـرح جـزء اإلعـانـة
الـذي لم يـتم ربـطه بــعـدr بـأسس الـضـريـبـة من الـقــيـمـة احلـسـابـيـة لـهـذه  الـتــثـبـيـتـاتr وذلك من أجل حتـديـد

فائض القيمة اخلاضع للضريبة أو ناقص القيمة الواجب خصمه.

تدخل إعانات االستغالل واGوازنة ضمن النتائج احملققة في السنة اGالية التي � فيها حتصيلها".

اGـادة اGـادة 7 : : تــعــدل وتــتـمـم أحــكــام اGـادة 150 من قـانـون الـضرائب اGـبـاشـرة والـرسوم اGـمـاثـلـة و حترر
كما يأتي :

" اGادة 150 : 1 - يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يأتي :
* 19 % بـالـنـسـبـة لألنـشـطــة اGـنـتـجـة لـلـمـواد والـبــنـاء واألشـغـال الـعـمـومـيـة وكــذا األنـشـطـة الـسـيـاحـيـة

وأنشطة وكاالت السياحة واألسفار الناشطة في مجالي السياحة الوطنية والسياحة االستقبالية.

ويطبق هذا اGعدل كذلك على .......................... (الباقي بدون تغيير) .................................".

اGادة اGادة 8 : : تعدل أحكام اGادة 164 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة وحترر كما يأتي :

" اGادة 164 : تطبق غـرامة جبائـية تتراوح من 1.000 دج إلى 10.000 دج تفـرض بقدر عـدد اGرات التي
يتم فيها الكشف عن إغفاالت أو عدم صحة الوثائق واGعلومات اGكتوبة اGقدمة ~وجب اGادة 162".

اGادة اGادة 9 : : تعدل أحكام اGادة 169 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة وحترر كما يأتي :

" اGادة 169 : 1) ال تكون قابلة للخصم من أجل حتديد الربح اجلبائي الصافي :
- مختلف التكاليف واألعباء وأجور الكراء .............. ( بدون تغيير حتى) اخملصصة لالستغالل.

- الــهـدايـا اخملـتلـفـة باسـتـثنـاء تـلك التي لـهـا طابع إشـهـاري ما لم تـتـجاوز قـيـمة كل واحـدة مـنهـا مـبلغ
 500 دجr واإلعـانـات والـتـبـرعـاتr مـاعـدا تـلك اGـمـنـوحـة نـقـدا أو عـيـنـا لـصـالح اGـؤسـسـات و اجلـمـعـيـات ذات

الطابع اإلنسانيr ما لم تتجاوز مبلغا سنويا قدره واحد مليون دينار (1.000.000 دج).
- مصاريف حفالت االستقبال ......... ( بدون تغيير حتى ) مباشرة باستغالل اGؤسسة.

2 - ............................... (بدون تغيير) ............................             
3 - ............................... (بدون تغيير) ............................".            

اGـادة اGـادة 10 : : تــعــدل وتــتــمـم أحـكـام اGـادة 252 من قـانــون الـضـرائب اGـبـاشـرة والـرسـوم اGـمـاثـلـة وحتـرر
كما يأتي :

" اGادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على اGمتلكات اGبنية:
1 - ............................... (بدون تغيير) ............................             
2 - ............................... (بدون تغيير) ............................             

3 - ............................... (بدون تغيير) ............................      
4 - البنايات وإضافات البنايات (بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ إجنازها.

- حتـدد مــدة اإلعـفـاء بـست (6) سـنـواتr عــنـدمـا تـكــون هـذه الـبــنـايـات وإضـافــات الـبـنـايــات مـقـامـة في
مناطق يجب ترقيتها.
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- تمـدد مدة اإلعفاء إلى عشر (10) سنواتr عندما تـكون هذه البنايات وإضافات الـبنايات اGستعملة
في إطـار األنـشـطـة اGـمـارســة من طـرف الـشـبـاب ذوي اGـشـاريع اGـؤهـلـX لالسـتـفـادة من إعـانـة " الـصـنـدوق
الوطني لـدعم تشغيـل الشباب" أو "الـصندوق الوطـني للتأمـX على البطـالة" أو "الصنـدوق الوطني لدعم

القرض اGصغر"r مقامة في مناطق تستفيد من إعانة " الصندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب ".
- تمـدد مدة اإلعـفاء إلى ست (6) سـنواتr عـندما تـكون هـذه البـنايـات وإضافـات البـنايـات اGسـتعـملة
في إطـار األنـشـطـة اGـمـارســة من طـرف الـشـبـاب ذوي اGـشـاريع اGـؤهـلـX لالسـتـفـادة من إعـانـة " الـصـنـدوق
الوطني لدعم تشغيـل الشباب" أو " الصندوق الوطـني للتأمX على البطـالة" أو "الصندوق الوطني لدعم

القرض اGصغر"r مقامة في مناطق تستفيد من إعانة "الصندوق اخلاص لتطوير الهضاب العليا".
5 - ................................. (بدون تغيير) ...................................".

القسـم الثـانـيالقسـم الثـانـي
التسـجـيلالتسـجـيل

اGادة اGادة 11 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 231 من قانون التسجيل وحترر كما يأتي :
" اGادة 231 : يُحصّل على الهبات بX األحياء رسم تسجيل قدره 5 %.

غـيـر أن الـهـبـات بـX األحيـاء الـواقـعـة بـX األصـول من الـدرجـة األولى وبـX األزواجr تـسـتـفـيـد اإلعـفاء
من رسم التسجيل.

في حــالـة مـا إذا كـانت الـهــبـات تـتـمـثل فـي أسـهم أو حـصص اجـتــمـاعـيـةr فـإن رسـوم الــتـسـجـيل حتـصّل
باGعدل اGنصوص عليه في اGادة 218 من هذا القانون".

اGادة اGادة 12 : : تعدل أحكام اGادة 256 من قانون التسجيل وحترر كما يأتي :
" اGادة 256 : 1) يجب أن يـدفع لزومـا خمس (5/1) ثـمن نقل اGـلكيـة في جميع الـعقود اGـوثقة ............

(بدون تغيير حتى) أو حقوق عقارية وكذلك احملالت التجارية أو الزبائن.
وكذلكr فإن الدفع ~رأى و بX يدي اGوثق ............ (بدون تغيير حتى) ألموال شركة.

وتـطـبق كـذلكr هــذه الـتـدابـيـر عــلى الـعـقـود اGـتــضـمـنـة الـتــنـازل عن أسـهم ........ (بـدون تــغـيـيـر حـتى)
االحـتـيـاطـات واألربـاح وكــذا عـقـود تـأسـيس الـشــركـات ذات رأس مـال أجـنـبيr شـرط تــقـد¢ شـهـادة لـلـمـوثق

تثبت إيداع التقد�ات لدى بنك معتمد.
2) إذا كـان الــثــمن أو جـزء مـن الـثــمن قــابال لــلـدفع عــنــد أجل ............ (بــدون تـغــيــيـر حــتى) إلى غــايـة

تشكيل خمس  (5/1) ثمن نقل اGلكية الذي يجب أن يحرر لزوما.
3) إن اGـوثـقـX واGـوظفـX الـعـمـومـيX واGـودعـX اآلخـرين الـذين تـلـقوا األمـوال اGـمـثـلـة  خلمس  (5/1)

ثمن نقل اGلكية كإيداع ........................ (بدون تغيير حتى) إلى البائع بناء على التماسه.
4) .......................... (بدون تغيير) ..................................

5) .......................... (بدون تغيير) ..................................".
القسم الثالثالقسم الثالث

الطـابـعالطـابـع
اGادة اGادة 13 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وحترر كما يأتي :

" اGادة 147 مكرر 6 : حتدّد تعريفة الرسم .................... (بدون تغيير حتى) غير اخلاضعة للترقيم.



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـ
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2013 م م

تعفى من الرسم اGترتب على معامالت بيع السيارات اجلديدةr عندما تصنع محليا :
rالسيارات السياحية والنفعية ~حرك بنزين -
rالسيارات السياحية والنفعية ~حرك ديزال -

rالشاحنات -
rمعدات السير -

rقطوراتGا -
rسيارات نقل األشخاص -

- الدراجات النارية والدراجات اGزودة ~حرك اخلاضعة للترقيم.

يحدد مستوى اإلدماج احمللي الذي يطبق على أساسه اإلعفاء ~وجب نص تنظيمي.

يعاد دفع حاصل الرسم ....................... (الباقي بدون تغيير) ....................... ".

اGادة اGادة 14 : : تعدل أحكام اGادة 147-7 أr من قانون الطابع و حترر كما يأتي:

" اGادة 147-7  أ : يخـضع امتالك اليـخوت وسفن الـنزهةr شـراعية كـانت أم الr مزودة ~حـرك مساعد
أو الr لطابع سنوي حسب التعريفة احملددة في اجلدول أدناه :

مبلغ الرسممبلغ الرسمسعة السفينةسعة السفينة

....................................................(2) Xيتراوح من طن واحد وما يقل عن طن
تساوي طنX (2) وتقل عن 3 أطنان ..............................................................
تساوي 3 أطنان وتقل عن 6 أطنان ...............................................................
تساوي 6 أطنان وتقل عن 10 أطنان ..............................................................
تساوي 10 أطنان و تقل عن 15 طنا ..............................................................
تساوي 15 طنا وتقل عن 20 طنا ...................................................................
20 طنا فأكثر ............................................................................................

 4.000 دج

 7.000 دج

 54.000 دج

 150.000 دج

 300.000 دج

 360.000 دج

 480.000 دج

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

القسم الرابعالقسم الرابع
الرسوم على رقم األعمالالرسوم على رقم األعمال

اGادة اGادة 15 : : تعدل أحكام اGادة 8 من قانون الرسوم على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

" اGادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة اGضافة:
1) - عمليات البيع اGتعلقة ~ا يأتي :

أ وب - .......................................... (بدون تغيير) ...........................................
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ج - مـصنوعات الذهب والفـضة والبالتX اخلاضـعة لرسم الضمانr بـاستثناء اجملوهـرات الفاخرة كما
هو منصوص عليه ~وجب اGادة 359 من قانون الضرائب غير اGباشرة.

....................................... (الباقي بدون تغيير) ..............................................".
اGادة اGادة 16 : : تعدل أحكام اGادة 11 من قانون الرسوم على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

" اGادة 11 : تعفى أيضا من الرسم على القيمة اGضافة عند االستيراد : 
1)  إلى 7) - ....................................................... (بدون تغيير) ...................................

r89-04 r89-02 r89-01 الحـة الــبـحـريــة الـواردة في الـوضــعـيـات رقمGـوجــهـة لـشــركـات اG8 ) - الــسـفن ا
r89-05 06-89 و08-89 من التعريفة اجلمركية".

اGادة اGادة 17 : : تعدل أحكام اGادة 23 من قانون الرسوم على رقم األعمال وحترر كما يأتي :
" اGادة 23 : يحدد اGعدل اخملفض للرسم على القيمة اGضافة بـ 7 %.

ويطبق هذا اGعدل على اGنتوجات واGواد واألشغال والعمليات واخلدمات اGبينة أدناه :
1 - ............................... (بدون تغيير) ............................             
2 - ............................... (بدون تغيير) ............................             

3 - العمليات اGنجزة من طرف ورشات بناء السفن والطائرات.
4  إلى 13 - ..................... (بدون تغيير) .............................

14 - الوكالء بالعمولة و السماسرة احملددة أنشطتهم عن طريق التنظيم.

15 - إلى 26 - .................... (بدون تغيير) ..............................

27 - الكتب اGطبوعة واGنشورة رقميا".

اGادة اGادة 18 : : تعدل أحكام اGادة 29 من قانون الرسوم على رقم األعمال وحترر كمايأتي :

" اGــادة 29 : يـــكــون الــرسم عــلى الــقـــيــمــة اGــضــافــة اGــذكـــور في الــفــواتــيــر أو الـــبــيــانــات أو في وثــائق
االســتـيـراد واGـثــقل لـلـعــنـاصـر اGـكـونــة لـسـعـر عــمـلـيـة خــاضـعـة لـلــضـريـبـةr قــابال لـلـحــسم من الـرسم الـواجب

تطبيقه على هذه العملية".
اGادة اGادة  19 : : يحذف اGقطع 3 من اGادة 42 من قانون الرسوم على رقم األعمال.

اGادة اGادة 20 : : حتذف اإلشارة إلى اGقطع 3 من اGادة 42 من قانون الرسوم على رقم األعمال.
اGادة اGادة 21 : : تدخل أحكام اGادتX 19و20 أعالهr حيز التنفيذr ابتداء من أوّل يوليو سنة 2014.

اGادة اGادة 22 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 42-4 من قانون الرسوم على رقم األعمال كما يأتي :
"اGادة 42 : �ـكن أن يستـفيـد من اإلعفـاء من الرسم عـلى القـيمـة اGضافـةr شريـطة مـراعاة أحـكام اGواد

من 43 إلى 49 من هذا القانون :
1) ..................................... (بدون تغيير) ....................................
2) ..................................... (بدون تغيير) ....................................

3) ملغاة.
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4) مــقــتــنــيــات مــواد الـتــجــهــيــز واخلــدمــات اGــصــنـعــة واGــؤداة مــحــلــيــا الــتي تــدخل مــبــاشـرة فـي إجنـاز
االستثـمار اخلـاص باإلنـشاء أو الـتوسيـعr عندمـا تقـوم بهـا مؤسـسات تمـارس أنشـطة أجنـزها الـشباب ذوو
اGشاريع اGـؤهلون لالسـتفادة من إعـانة "الصـندوق الوطـني لدعم تشـغيل الشـباب" أو "الصـندوق الوطني
لـدعم القـرض اGصـغر" أو "الـصنـدوق الوطـني للـتأمـX على الـبطـالة" (بـدون تغـييـر حتى) األداة الـرئيـسية

في النشاط.
حتدد أحكام هذه الفقرة عند احلاجة عن طريق التنظيم.

دون اGساس .......................... (الباقي بدون تغيير) ..........................".
القسم اخلامسالقسم اخلامس

الضرائب غير اGباشرةالضرائب غير اGباشرة
اGادة اGادة 23 : : تعدل أحكام اGادة 359 من قانون الضرائب غير اGباشرة وحترر كما يأتي :

"اGادة 359 : يجب على الصناع ........... ( بدون تغيير حتى) ضامنX معروفX لديهم.
تطبق هذه التدابير على :

1 و2 - .................................... (بدون تغيير) .......................................
3 - األشخـاص اGـعـتـمدين قـانـونـا من طـرف إدارة الضـرائبr الـذين يـتـمـثل نـشاطـهم إمـا في اسـتـيراد
الذهب والفضة والبالتـX اخلام نصف اGصنع أو اGصنعr أو في استرجاع وإعادة تصنيع اGعادن الثمينة.

ويتم تسليم االعتماد بعد اكتتاب دفتر الشروط.
ال يــسـلم االعـتــمـادr فـيــمـا يـخـص أنـشـطــة اسـتـيــراد الـذهب والـفــضـة والـبـالتـX اخلـام نــصف اGـصـنع أو
اGـصـنعr إال لألشـخـاص اGعـنـويـX ذوي رأسـمـال اجـتمـاعي ال يـقل عن 200 مـلـيـون ديـنـار. وبـالـنـسـبـة لـهؤالء

األشخاصr تقتصر عملية استيراد اGصنوعات اGصنعة على اجملوهرات الفاخرة.
ويقـصد باجملـوهرات الـفاخرة مـصنـوعات الذهـب والفضـة والبالتـX التي تسـاوي قيـمتهـا اGصـرح بها
لــدى اجلـــمــارك مـــرتــX ونـــصف مــرة (2,5) عـــلى األقل مـــعـــدل األســـعـــار اGـــطـــبـــقــة فـي الـــســـوق احملــلـــيـــة خالل

السداسي السابق.
يحدد اGدير العام للضرائب ~قررr قواعد حتديد معدل األسعار اGطبقة خالل هذه الفترة.

يـترتـب على عـدم احتـرام تعـهـدات دفتـر الشـروطr السـحب الـفوري لالعـتمـاد وكـذا الشـطب من قائـمة
األشخاص اGمارسX لكل األنشطة اGتعلقة بصناعة اجملوهرات.
حتدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اGادة عن طريق التنظيم.

وينبغي على األشخاص أو الهيئات ......................... (الباقي بدون تغيير) .....................".
اGادة اGادة 24 : : �ـلك مسـتوردو الذهـب والفضـة اGصـنعـX وغيـر اGصـنعـrX اGعتـمدون من قـبلr أجل ثالثة

(3) أشهرr ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية ليشرعوا في رفع رأسمالهم. 
القسم اخلامس مكررالقسم اخلامس مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

اGادة اGادة 25 : : تؤسس عـلى مسـتـوى اجلزء الـثاني من الـبـاب األول من الفـصل األول من قانـون اإلجراءات
اجلبائيةr اGادة 19 مكرر و حترر كما يأتي :
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" اGـادة 19 مـكرر : خالل مـراقـبة اإلدارة اجلـبـائـيـة لـلـتصـريـحـات بـاإلضـافـة إلى اGـسـتنـدات اGـسـتـعـمـلة
لفرض كل ضريبة وحق ورسـم وإتاوةr فإنه يحق لها التشكيك في صـدق اGستندات أو االتفاقيات التي �
إبـرامهـا من طرف اGـكلـفX بـالضـريبـةr والتي تـخفـي اGضـمون احلـقيـقي للـعقـدr عن طريق بـنود تـهدف إلى

جتنب أو تخفيض األعباء اجلبائية".

اGادة اGادة 26 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 20 مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :

XــكــلــفــGــادة  20 مـــكــرر : 1) �ــكن أعــوان اإلدارة اجلــبـــائــيــة إجــراء حتــقــيـق مــصــوّب في مــحـــاســبــة اGا "
بالـضريبـة لنوع أو عـدة أنواع من الضـرائبr لفـترة كامـلة أو جلزء مـنها غـير متـقادمة أو جملـموعة عـمليات

أو معطيات محاسبية Gدة تقل عن سنة جبائية.

ويــتم كـذلـك الـتــحـقــيق عـنــدمــا تـشــكك اإلدارة اجلـبــائـيــة في صــدق اGـســتـنــدات أو االتـفــاقـيــات الـتي �
إبـرامهـا من طـرف اGكـلـفX بـالـضـريبـة و الـتي تخـفي اGـضمـون احلـقيـقي لـلـعقـد عن طـريق بنـود تـهدف إلى

جتنب أو تخفيض األعباء اجلبائية.

أثناء هذا التحقيقr �كن أن يطلب من اGكلفX بالضريبة ........... (الباقي بدون تغيير)............".

اGادة اGادة 27 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 20 مكرر 1 من قانون اإلجراءات اجلبائية كما يأتي :

20 XـادتـGـقـررة في اGـراجـعـة اGخالل إجـراء ا rـادة 20 مـكـرر 1 : يـجب عـلى أعـوان اإلدارة اجلــبـائـيـةGا "
و20 مكـرر أعالهr و بتوفر عـناصر تـدل على حتويالت غـير مبـاشرة لألرباحr حـسب مفهـوم أحكام اGادة 141
مــكـرر من قــانـون الـضــرائب اGـبــاشـرة والـرســوم اGـمـاثــلـةr أن يــطـلـبــوا من اGـؤســسـة اGـعــلـومــات والـوثـائق
احملـددة لـطـبـيـعــة الـعالقـات بـX هـذه اGـؤسـســة وإحـدى أو عـدة مـؤسـسـات مـتـواجــدة خـارج اجلـزائـرr وكـيـفـيـة
حتـديد مـبـالغ التـحويالت اGـرتـبطـة بالـعمـلـيات الـصنـاعيـةr والـتجـارية أو اGـاليـة مع اGـؤسسـات اGتـواجدة
خـارج اجلـزائـر وإذا اقـتـضى احلـالr األطـراف اGـوافـقـة واألنـشـطـة اGـمـارسـة من طـرف اGـؤسـسـات اGـتـواجدة
خارج اجلـزائر واGـرتـبطـة بعـملـيات صـناعـيـة أو جتاريـة أو مالـية مع اGـؤسسـة مـحل اGراجـعة وكـذا النـظام

اجلبائي اGسطر لهذه العمليات.

بالنسبة للـمؤسسات األعضاء في مجمع الشركاتr فإن اGـراجع تكون ¦اثلة لتلك اGشترطةr ~وجب
أحـكام اGادة 169 مكـرر من قانون اإلجـراءات اجلبائـيةr عـلى الشركـات اGتحـالفة اGـذكورة في اGادة 160 من

قانون اإلجراءات اجلبائية.

يجب أن تبX الطلبات اGكتوبة ............................. (الباقي بدون تغيير) ............................".

اGادة اGادة 28 : : تعدّل أحكام اGادة 43 من قانون اإلجراءات اجلبائية كما يأتي :

" اGادة 43 : ال �كن رفض احملاسبة عـقب التحقيق فيهاr إال إذا أثبـتت اإلدارة طابعها غير اGقنع وذلك
عندما :

- يـكـون مسـك الدفـاتـر والـسنـدات احملـاسبـيـة والـوثائـق الثـبـوتيـة غـيـر مطـابق ألحـكـام اGواد 9 إلى 11
من القانون التجاري وللنظام احملاسبي اGالي وغيرها من التشريعات والتنظيمات اGعمول بها.

- تـتــضـمن احملـاسـبـة أخــطـاء أو إغـفـاالت أو مـعــلـومـات غـيـر صــحـيـحـة ومـتـكــررة مـرتـبـطـة بــالـعـمـلـيـات
احملاسبية".

اGـادة اGـادة 29 : : حتـذف اGادة 43 من قـانـون اإلجـراءات اجلـبـائـيـة من الـفـصل الـثـاني "إجـراء فـرض الـضـريـبة
تلقائيا" من الـباب الثالث "إجراءات إعادة التـقو¢" وتدرج على مستوى الـفصل األول "اإلجراء التناقضي

إلعادة التقو¢" من الباب الثالث اGذكور.
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اGادة اGادة 30 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 44 من قانون اإلجراءات اجلبائية كما يأتي :

" اGـادة 44 : يـتّم الـتـقـيـيم الـتـلـقـائـي ألسس فـرض الـضـريـبـة عـلى اGـدين بـهـاr دون اGـسـاس بـالـعـقـوبـات
األخرى اGنصوص عليها في نصوص أخرى :

r............................. (بدون تغيير) ................................ راقبةG1) عندما تستحيل ا

r............................. (بدون تغيير) ............................ 2) في حالة عدم مسكه حملاسبة

3) في حـالـة عـدم اكـتـتابه كـشـوف رقم األعـمـال اGـنصـوص عـلـيـهـا في اGادة 76 من قـانون الـرسـوم على
رقم األعــمــالr بـعــد شــهــر واحـد (1) عــلى األقل من إعــذار اGــصــلـحــة له عـن طـريـق رسـالــة مــوصى عــلــيــهـا مع

rبتسوية وضعيته rإشعار باالستالم

4) في حــالـة عــدم الـتــصـريحr وعــنـدمــا يـتــجـاوز الــدخل الـصــافي إجــمـالي اإلعــفـاء من الــضـريــبـةr وذلك
rماثلةGباشرة والرسوم اGواد 85 إلى 98 من قانون الضرائب اGحسب ا

rفتش أو احملققG5) إذا لم يردّ على طلبات التوضيح والتبرير التي قدمها ا

6) عندما ال تقـدم احملاسبةr إال في حالة حدوث قوة قاهرةr بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام اGنصوص

rادة 20-9 من قانون اإلجراءات اجلبائيةGعليه في ا

7) في حــالــة مــا إذا جتـاوزت الــنــفــقــات الــشـخــصــيــة اجلــلـيــة واGــداخــيل الــعــيـنــيــة  إجــمــالي اإلعــفـاء من
الــضـريـبــة ولم يـتم الــتـصـريح بــهـا أو في حــالـة مـا إذا كــان الـدخل اGـصــرح به بـعـد طــرح األعـبـاء اGــنـصـوص
علـيها في اGادة 85 من قـانون الضرائب اGـباشرةr يقل عن إجـمالي نفس النـفقات أو اGداخـيل غير اGصرح

rداخيل العينيةGبها أو التي � إخفاؤها و ا

وفيما يخص ........................ (بدون تغيير) ..............................................

8) عندما يتعلق األمر ~ـؤسسة أجنبية ال تتوفر على منشأة مهنية في اجلزائر خاضعة إلى الضريبة
عـلى الدخل أو الضريبـة على أرباح الشركاتr تـخلفت في الردّ على طـلب مصلحة الـضرائب التي تدعوها

فيه لتعيX ¦ثل عنها في اجلزائر.

في حالـة خالف مع اGـفـتش أو احملققr ال �ـكن اGـكلّـف بالـضريـبـة الذي فـرضت عـلـيه الضـريـبة تـلـقائـيا
أن يــحــصل عن طــريـق اGــنــازعــةr عــلى إعــفـــاء من االشــتــراك الــذي حــدد له أو تـــخــفــيــضهr دون أن يــثــبت أنّ

الضريبة اGفروضة عليه مبالغ فيها.

القسم السادسالقسم السادس
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اGادة اGادة 31 : : تتـمم أحكام اGادة 32 من األمر رقم 10-01 اGؤرخ في 26 غـشت سنة 2010 واGتـضمن قانون
اGالية التكميلي لسنة 2010 وحترر كما يأتي :

" اGـادة 32 : يـعــفى مـن الـرسـم عـلـى الـقــيــمــة اGــضــافـةr ابــتــداء من تــاريخ نــشــر هــذا األمــر في اجلــريـدة
الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020 ما يأتي : 

- اGـصـاريف واألتـاوى اGـتـصـلـة بـخـدمـات الـنـفـاد الثـابت لـشـبـكـة اإلنـتـرنتr وكـذا الـتـكـالـيف اGـتـعـلـقة
rوجهة حصريا لتوفير خدمة اإلنترنت الثابتGار اGبتأجير الشريط ا

- .......................................... (الباقي بدون تغيير) ................................. ".
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اGـادة اGـادة 32 : : تـمـاثل أنـشـطـة جمـع الورق اGـسـتـعـمل والـنـفـايـات اGـنـزلـية وكـذا الـنـفـايـات األخـرى الـقـابـلة
لالسترجاع التي �ارسها األشـخاص الطبيعيونr النشاطات احلرفية اخلاضعة للضريبة اجلزافية الوحيدة

~عدل r% 5 وتستفيد من اإلعفاء والتسهيالت الضريبية كاآلتي : 
rالسنتان األوليان : إعفاء -

r% 70 السنة الثالثة من اإلخضاع الضريبي: تخفيض قدره -
r% 50 السنة الرابعة من اإلخضاع الضريبي: تخفيض قدره -

- السنة اخلامسة من اإلخضاع الضريبي: تخفيض قدره 25 %.

حتدد اGواد القابلة لالسترجاع وكذا كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة 33 : : تسـتفيـد عمـليات إنـتاج األسـمدة األزوتيـة (اليـوريا واألمونـياك) اGـنتجـة محـلياr واGـوجهة
لـلـبـيع في الـسـوق الـوطـنـيـةr من اإلعـفـاء من الـضـريـبـة عـلى أربـاح الـشـركـات Gـدة ثالث (3) سـنـواتr وذلك

ابتداء من السنة اGالية 2013.

ترتبط االستفادة من هذا اإلعفاء باكتتاب دفتر شروط حتدد شروطه عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة 34 : : تتمم أحكام اGادة 34 من قانون اGالية لسنة 2010 وحترر كما يأتي :

" اGادة 34 : بـغض النـظر عن  كل  األحـكام اخملـالفـةr تـخضع اGـبالغ اGـدفوعـة في  شكل أتـعاب أو حـقوق
تأليف للفنـانX الذين لديهم موطن جبائي خارج اجلزائرr إلى الضريبة على الدخل اإلجمالي ~عدل قدره

15 % محررة  من الضريبة.

غـيـر أن اGـبـالغ اGـدفـوعـة لــنـفس الـفـنـانـrX عـنـد مــشـاركـتـهم في إطـار اتـفـاقــات الـتـبـادل الـثـقـافيr في
األعـيـاد الـوطـنـيـة واGـهـرجـانـات والـتـظـاهـرات الـثـقـافـيـة والـفـنـيـةr الـتي تـنـظم حتت وصـايـة وزارة الـثـقـافـة

والديوان الوطني للثقافة واإلعالم حتت الوصايةr ال تدخل ضمن وعاء الضريبة على الدخل اإلجمالي".

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلق باGواردأحكام أخرى تتعلق باGوارد

القسم األولالقسم األول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اGـادة 35 : يـرخص ألفـراد اجلالـيـة اجلـزائريـة اGـقـيمـX بـاخلـارجr بإبـقـاء سـيـاراتهم الـسـيـاحيـة بـاجلـزائر
Gدة ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.

حتسب هذه الفترة من تاريخ دخول السيارة إلى اإلقليم اجلمركي.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة 36 : : تعدل أحكام اGادة 123 من اGرسوم التشريعي رقم 93-18 اGؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993
واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيــة لـسـنـة r1994 اGـعــدلـة ~ـوجب اGـادة 54 من األمـر رقم 10-01 اGـؤرخ في 26 غـشت
سنة 2010 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة 2010  و~وجب اGادة 27 من القانون رقم 11-11 اGؤرخ
في 18 يوليو سنة 2011 واGتضمن قـانون اGالية التكميلي لسنة 2011  و~وجب اGادة 71 من القانون رقم

11-16 اGؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 واGتضمن قانون اGالية لسنة r2012 وحترر كما يأتي :
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"اGـادة 123 : 1) يـرخـصr مـا  لم  تــنص أحــكــام  عــلى خالف  ذلكr قــصــد  الـوضـع  لالســتـهالكr بــجــمــركـة
وحـدات اإلنــتـاج اجملــددة  ومـواد  الــتـجــهـيــز  اجلـديــدة ......... (بـدون تــغـيــيـر حــتى) تــرخـيص �ــنـحه الــوزيـر

اGكلف باالستثمار استثناء.

خالفـا لألحـكـام الـسـابـقة وإلـى غـاية 31 ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يـرخص بـاسـتـيـراد وجـمـركـة الـتـجـهـيزات
اGـسـتـعمـلـة ألقـل من سـنـتX (2) الـتـي لم يـتم إنـتـاجـهـا أو إجنـاز تـشـكـيـلـتـهـا بـاجلـزائـر. سـيـتم اسـتـيـراد هـذه
التجهيزات اGسـتعملة من طرف اGقاولـX واGنتجX الحتياجاتـهم اخلاصةr ويجب أن حتفظ في ذمتهم Gدة

خمس (5) سنوات على األقل.

ترتبط عمـلية اجلمـركة بتقـد¢ شهادة تتضـمن سعر التـجهيز وحـالتهr يحررهـا البائع وتصـادق عليها
السلطة اGؤهلة للدولة التي حررت فيها.

عنـد وضع جـهاز أو تـشـكيـلة أجـهـزة حيـز اإلنـتاج في اجلـزائـرr فإن هـذه التـجـهيـزات حتـذف على الـفور
من القائمة اGبينة أدناه.

تـعد الـوزارة اGـكلـفة بـالـصنـاعة قـائمـة الـتجـهيـزات وتـضمن حتـديثـهـا وإرسالـها إلى مـخـتلف اGـصالح
اGعنية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه التدابيرr عند احلاجةr عن طريق التنظيم.

2 - يتم  التخليص ............................ (الباقي  بدون  تغيير) ........................... ".

القسم الثانيالقسم الثاني
أحكام تتعلق بأمالك الدولةأحكام تتعلق بأمالك الدولة

اGـادة اGـادة 37 : : يـتـمم الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ في 27 أبـريل سـنـة r1991 الـذي يـحــدّد قـواعـد نـزع اGـلـكـيـة
من أجل اGنفعة العموميةr باGادة 12 مكرر 3 كما يأتي :

" اGادة 12 مكرر 3 : يـتم التصـريح باGنـفعة الـعمومـية لعـمليـات إجناز اGشـاريع اGتعـلقة بإنـتاج ونقل
وتـوزيع الــكـهـربــاء والـغـاز واGــاءr نـظـرا لــطـابع بــنـيـتــهـا الــتـحـتــيـة ذات اGـصــلـحـة الــعـامــة وبـعـدهــا الـوطـني
rادة 10 أعالهGـوجب مـرسـوم تنـفـيـذي من دون حتـديـد مـسـبق لـلـعـناصـر الـتي تـضـمـنـتـهـا ا~ rاالسـتـراتـيـجي

وذلك في حدود االحتياجات احلقيقية اGعبر عنها واحلصرية بالنسبة للعملية التي شرع فيها.

ال يـتـم االسـتــحــواذ عـلى مــلــكــيـة األمالك اGــنــتــزعـة إال بــعــد حتـديــد مــبـلـغ الـتــعــويض  اGــنـاسب لــلــضـرر
واGوافق لـلـقيـمـة احلقـيـقيـة لألمالك اGـعنـيـة ~ا فـيـها مـسـاحة االرتـفـاقr ووفق السـعـر احلقـيـقي لـلسـوق يوم

نزع اGلكية وإيداعه لدى اخلزينة العموميةr لصالح األشخاص الذين انتزعت منهم اGلكية".

38 : : تعـدل أحكـام اGادة 88 من الـقـانون رقم 80-12 اGـؤرخ في 31 ديسـمـبر سـنة 1980 واGـتـضمن اGادة اGادة 
قانون اGالية لسنة 1981 وحترر كما يأتي :

" اGـادة 88 : يـتـم الـتــنـازل بــاجملــان عن األمالك الــسـيــاحــيـة واGــنـشــآت الــريـاضــيــة الـتي كــانت مــوضـوع
تـنازل لفـائدة البلـديات تطبـيقا لـلمراسيم رقم 67-56 اGؤرخ في 17 مـارس سنة r1967 و67-66 اGؤرخ في
r1968 ـؤرخ في 23 يـنــايــر ســنـةGو68-16 ا r1967 ـؤرخ في 24 غــشت ســنـةGو67-167 ا r1967 25 أبــريل ســنـة

للبلديات التي تقع في إقليمها.
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غير أن األمالك العقارية التي يحوزها األفراد ليست معنية بهذه األحكام.  

حتدد كيفيات  وآجال  تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم".

rعنـية بتـحويل قـاعات العـرض السيـنمائيGادة 39 : : تقـدم الدولة مـساهمـة مالـية لفـائدة البـلديـات اGادة اGا
~وجب اGادة 33 من هذا القانون.

اGادة اGادة 40 :  : تعـدل أحكـام اGادة 45 من الـقانون رقم 2000-06 اGؤرخ في 27 رمـضان عام 1421 اGوافق 23
ديسمبر سنة 2000 واGتضمن قانون اGالية لسنة r2001 وتُحرّر كما يأتي :

" اGـادة 45 : مع مـراعاة أحـكـام اGادة 46 أدنـاهr يـدرج في إيـرادات مـيـزانيـة الـدولـةr اGـقـابل اGالي و/أو
اإلتـاوة اGــســتــحــقــة عــلى الــتــواليr بــعــنــوان الـتــراخــيص أو الــتــصــاريح اGــســلــمــة في إطــار نــظــام اسـتــغالل
اGواصالت الـسلكيـة والالسلكيـة وأنظمة البـريد اGنصـوص عليهـا ~وجب القانون رقم 2000-03 اGؤرخ في
5 جــمــادى األولى عــام 1421 اGــوافق 5 غــشت ســنــة r2000 الــذي يـــحــدد الــقــواعــد الـــعــامــة اGــتــعــلـــقــة بــالــبــريــد

وباGواصالت السلكية والالسلكية".

اGادة اGادة 41 : : تعـدّل أحكـام اGادة 46 من الـقانون رقم 2000-06 اGؤرخ في 27 رمـضان عام 1421 اGوافق 23
ديسـمـبر سـنة 2000 واGـتضـمن قـانون اGـالـية لـسـنة r2001 اGـعـدلـة ~وجب أحـكـام اGادة 23 من الـقـانون رقم
01-12 اGــؤرخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عـــام 1422 اGــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2001 واGـــتــضـــمن قـــانـــون اGـــالـــيــة

التكميلي لسنة r2001 وتُحرر كما يأتي :

"اGادة 46 : تــسـتـفــيـد سـلــطـة الـضــبـط التي أحدثـتها اGادة  10 من الـقانون رقم 2000-03 اGؤرخ في
5 جــمـادى األولـى عام 1421 اGوافق 5 غــشـت سـنـة 2000 واGذكور أعالهr بـعنـوان مواردهاr من حـصة حتدّد

بـ 2 % من ناجت اGقابل اGالي واإلتاوة اGذكورة في اGادة 45 أعاله".

القسم الثالثالقسم الثالث
اجلباية البتروليةاجلباية البترولية

(للبيان)

القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اGـادة اGـادة 42 : : تـعـفى من الـضـرائب واحلـقـوق والـرسـومr عـمـليـات اسـتـيـراد الـسـلع واخلـدمـات وكــذا أشـغال
خـدمات إجنـاز الـبرامــج والعـمـليـات اGـتـعلـقــة باالحـتـيـاجات اGـرتـبطـة بـاGـهام اخلـاصـةr اGتـكـفل بـها بـعـنوان

القروض اGسجلةr حلساب اآلمر بالصرف اGعنيr حتت رقم 262.11.01.04.

اGـادة اGـادة 43 : : تـعـدّل وتـتـمم أحـكـام اGادة 44 من الـقـانون رقم 12-12 اGـؤرخ في 12 صـفـر عام 1434 اGـوافق
26 ديسمبر سنة 2012 واGتضمن قانون اGالية لسنة r2013 كما يأتي :

"اGادة 44 : تـعفى من احلـقوق اجلمـركية والـرسم على القـيمة اGـضافـةr للمـدة اGمتـدة من أول سبتـمبر
سنة 2012 إلى غاية 31 غشت سنة 2014 غير قابلة للتجديدr عمليات بيع اGواد واGنتجات اGبينة أدناه :
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تعيX اGنتجاتتعيX اGنتجاترقم  التعريفة اجلمركيةرقم  التعريفة اجلمركية

10.05.90.00

23.03.10.00

م 23.03.30.00

23.04.00.00

23.06.30.00

م 23.06.41.00

غيرها (الذرة)

بقايا صناعة النشاء و بقايا ¦اثلة

نفايات الذرة وبقايا صناعة اجلعة والتقطير

rكسب وغيره من بقـايا صلبة وإن كانت مطحونـة أو بشكل كريات مكتلة
ناجتة عن استخراج زيت فول الصوجا

من بذور عباد الشمس

من بذور الكولزا ذات حمض اإليروسيك اGنخفض

ال تمنح اإلعفاءات اGذكورة أعالهr إالّ في إطار دفتر شروط تعده الوزارة اGكلفة بالفالحة.

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

Xبــعـنــوان حـقــوق الــفـنــانـ rـســتــحـقــةGــبــالغ اGا rـادة 44 : : تــعــفى من الــضـريــبـة عــلى الــدخل اإلجــمـاليGـادة اGا
اجلزائريX أو األجانب الذين شاركوا في إحياء الذكرى اخلمسX لعيد االستقالل.

كما تـعفى من احلقوق اجلمـركية اGستـحقة بعنـوان استيراد التـجهيزات التـقنية وجتهـيزات الديكور
~ناسبة االحتفال الرسمي لتدشX هذا العيد.   

r1995 ؤرخ في 25 ينـاير سـنةGادة 204 مـكرر 4 من األمر رقم 95-07 اGادة 45 : : تعـدّل وتتمّم أحـكام اGادة اGا
واGتعلق بالتأميناتr اGعدل واGتممr كما يأتي :

" اGادة 204 مـكرر 4 : ال �ـكن السمـاسرة األجانب في إعـادة التأمـX .................. (بدون تغـيير حتى)
التي تسلمها جلنة اإلشراف على التأمينات ويصادق عليها ~وجب قرار من الوزير اGكلف باGالية.

يسجل السماسرة األجانب في إعادة التأمX ................. ( الباقي بدون تغيير) .....................". 

46 : : يـؤسـس لـصــالح الــدولــة رهن قــانــوني من الــدرجــة األولى عــلى األمـالك الـعــقــاريــة  اGــمــولـة اGـادة اGـادة 
بضمان القروض اGمنوحة من اخلزينة العمومية للموظفrX بغرض اقتناء أو بناء أو توسيع مسكن.

يتم تـسجيل هـذا الرهن الـقانونيr طـبقـا لألحكام الـقانـونية اGـتعـلقة بـالسجـل العقـاريr وذلك ~بادرة
من اآلمر بصرف حساب منح هذه القروض.

و يطـلب هـذا الرهنr إمـا مبـاشرة من اآلمـر بـالصـرف أو ¦ثـله اGؤهل قـانـوناr وإمـا من اGوثق اGـكلف
بتحرير العقد اGثبت للعملية.

في حالة مـا إذا كان القرض اGـمنوح مـوجها لـشراء قرض اكـتتب لدى بنك أو مـؤسسة مـالية عـمومية
بـعـنوان قـرض عـقـاري منـحه هـذا الـبـنك أو هـذه اGؤسـسـة اGـاليـة Gـوظفr فـإن الـدولة تـسـتـبـدل حق الرهن

اGؤسس في البداية لصالح البنك أو اGؤسسة اGالية.
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يــتم االســتـبــدال اGــنـصــوص عــلـيـه في الـفــقــرة الـســابــقـةr عــلى أســاس رفع الــيـد اGــودعــة لـدى احملــافــظـة
العقارية من طرف اGمثل اGؤهل للبنك أو اGؤسسة اGالية اGعنية. ويُدِوّن احملافظ العقاري عبارة تتضمن
هذا االستبدال على هـامش جدول اإلرسال اخلاص بالتسجيل اGشكل في البداية لصالح البنك أو اGؤسسة

اGالية.

و�ـثل الـرهن الـعـقـاري اGـسـجل بـذلكr سـنـدا تــنـفـيـذيـا يـتـمـتع بـنـفس قـيـمـة احلـكم الـنـهـائيr ويـكـتـسي
طــابــعــا تــنــفــيــذيــا تــصــدره احملــكــمــة اخملــتــصــةr طــبــقــا لــلــمــادة 601 من قــانــون اإلجــراءات اGــدنــيــة واإلداريـة.

وستتمكن الدولة من خالل تسليمه حملضر قضائي بالشروع في حجز اGلك اGرهون.

يعفى هذا الرهن الذي يدخل حيز التنفيذ بتاريخ تسجيلهr من التجديد Gدة ثالثX (30) سنة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم. 

اGــادة اGــادة 47 : : تــوضع الــتـــمــويالت الــضــروريـــة إلجنــاز بــرنــامج 50.000 مــســـكن الــذي تــتــكـــفل به اخلــزيــنــة
الـعـمــومـيـة واGـنـدرج في إطـار صـيـغـة الـبـيع بـاإليـجـارr حتـت تـصـرف الـصـنـدوق الـوطـني لـلـسـكن في شـكل

تسبيقات و/أو قروض بدون فوائد من اخلزينة العمومية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اGادةr عند احلاجةr عن طريق التنظيم.

اGـادة اGـادة 48 : : يـرخـص لـلـخـزيـنــة الـعـمـومـيــة بـالـتـكـفل بــالـفـوائـد خالل مــدة تـأجـيل الـدفع وتــخـفـيض مـعـدل
الـفـائـدة بـنـسـبة 100 % عـلى الـقـروض اGـمنـوحـة من الـبـنـوك الـعـمـومـيـةr في إطـار إجنـاز برنـامج 100.000
مـسـكن بصـيـغـة البـيع بـاإليـجار. وتـسـتـفيـد احملالت الـتـجاريـة اGـرتبـطـة بـهذا الـبـرنـامج من تخـفـيض مـعدل

الفائدة بنسبة 2,4 %. وتتكفل اخلزينة العمومية بالفوائد خالل مدة التأجيل.

اGــادة اGــادة 49 : : تــعــدل أحــكــام اGــادة 73 من األمــر رقم 10-01 اGــؤرخ في 16 رمــضــان عــام 1431 اGــوافق 26
غـشت سـنة 2010 واGتـضـمن قـانـون اGـالـيـة التـكـمـيـلي لـسـنة r2010 اGـعـدلة واGـتـمـمـة ~ـوجب اGادة 51 من
الـقانون رقم 11-11 اGؤرخ في 16 شـعبان عام 1432 اGوافق 18 يولـيو سنة 2011 واGتـضمن قانـون اGالية

التكميلي لسنة r2011 كما يأتي :

" اGادة 73 : يرخص للخزينة العمومية التكفل ~ا يأتي :

- الفـوائد خالل مـدة تأجـيل الدفع وتـخفـيض معـدالت الفـائدة الـتي يحـددها مـجلس مـساهـمات الـدولة
على الـقروض اGمنوحـة من البنوك واGؤسسـات اGاليةr للـمؤسسات والهـيئات العمـومية في إطار تمويل

برامج إعادة هيكلتها وتطويرها اGصادق عليها قانونا من طرف هذا األخير. 

.......................................(الباقي دون تغيير)........................................".

اGـادة اGـادة 50 : : يــرخص لـلــخـزيــنـة بــالـتــكـفـل بـتــخـفــيض مـعــدل الـفــائـدة بــنـســبـة 100 % عــلى الـقــروض الـتي
تمنحها البنـوك واGؤسسات اGاليةr لصالح اGستثمـرين اGؤهلX لالستفادة من إعانة "الصندوق الوطني
لدعم تـشغـيل الشبـاب" أو "الصـندوق الـوطني لـلتأمـX على الـبطـالة" أو "الصـندوق الـوطني لـدعم القرض

اGصغر".

51 : : ال �كن أن تُـسـتورد الـسـيارات الـسـياحـية أو الـنـفعـيـة وكذا اآلالت اGـتحـركـةr بغـرض بـيعـها اGادة اGادة 
XــقـيــمـGــعـتــمـديـن قـانــونـا واGلــنـشــاط وكـيل الــســيـارات ا XــمــارسـGإال من طـرف األشــخـاص ا rعــلى حـالــهــا

باجلزائر دون سواهمr كما هو محدد في التنظيم اGعمول به.
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اGـادة اGـادة 52 : : �ـنع عـلى وكـالء الـسـيـاراتr بـيع الــسـيـارات اGـسـتـوردة الــتي يـجب أن تـسـتــجـيب Gـعـايـيـر
األمن اGعـمـول بهـا دولـياr إال في إطـار شـبكـة الـتوزيع الـتي � اعـتمـادهـا قانـونـا من طرف اGـصـالح اGؤهـلة

بالوزارة اGكلفة بالصناعة.

�نع وكالء السيارات من اسـتيراد السيارات حلـساب وكالء آخرين خارج شبكـة التوزيع اخلاصة بهم
التي � االعتماد عليها قانونا من طرف اGصالح اGؤهلة بالوزارة اGكلفة بالصناعة.

يسـتـوجب عـلى وكالء السـيـاراتr ابـتداء من تـاريخ نـشر هـذا الـقـانون في اجلـريـدة الرسـمـيةr بـإنـشاء
نـشاط صـنـاعي و/أو شـبه صـنـاعي أو أي أنـشـطـة أخرى لـهـا عالقـة مـبـاشـرة بـقطـاع صـنـاعـة الـسـياراتr في
أجـل أقــصــاه  ثالث (3) ســنـــوات. ويــتـــرتب عن عـــدم الــشـــروع في اإلنــتـــاج عــنـــد انــقـــضــاء هـــذا األجل ســحب

االعتماد. 

�ـكن االسـتـثـمـارات اGــنـجـزة في هـذا اإلطـارr االسـتــفـادة من االمـتـيـازات اGـمــنـوحـة في إطـار الـوكـالـة
الوطنية لتطوير االستثمار.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اGادة بقرار من الوزير اGكلف بالصناعة.

اGادة اGادة 53 : : دون اإلخالل بالـنظام احملاسـبي اGاليr يعد اGـؤجَّر جبائيـا مالكا لـلعX اGؤجـرةr في عمليات
االعـتـماد اإليـجـاري التي تـقـوم بهـا الـبنـوك واGـؤسسـات اGـاليـة وشـركات الـقـرض اإليجـاريr ويـتعـX عـليه
تــســجــيــله كــأصل ثــابت ويـــطــبق عــلــيه االهــتالك اجلــبــائـي عــلى أســاس االهــتالك اGــالي لــلــقــرض اإليــجــاري.

وتسجل مبالغ اإليجار اGقبوضة كناجت. 

يعـد اGستـأجر جبـائيا مـستأجرًا لـلعX اGـؤجرةr وتسـجل اGبالغ الـتي يدفعـها اGسـتأجر لـصالح اGؤجر
كتكلفة.    

اGـادة اGـادة 54 : : يــرخـص لــلــخــزيــنـة بـالتـكـفل بـالـفـوائـد خالل فـتـرة تـأجيل الـدفع وتـخـفـيض مـعـدل الـفـائدة
بـنسـبة 100 % عـلى القـروض التـي تمـنحـها الـبنـوك واGؤسـسات اGـالـيةr في إطـار ترمـيم قاعـات السـينـما

وجتهيزها.

يـقيـد مبـلغ الفـوائد خالل فتـرة تأجـيل الدفع وكـذا تكـلفـة تخـفيض معـدل الفـائدة الـذي تطـبقه الـبنوك
واGؤسسات اGاليةr من حساب التخصيص اخلاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض معدل الفائدة".  

اGادة اGادة 55 : : يستفيد من االمـتيازات اجلبائية وشبه اجلبائيةr الـتي يقررها اجمللس الوطني لالستثمار
مع احــتـرام قـاعـدة تـقـسـيم رأسـمـال 51-49 % كل اسـتـثـمـار أجـنــبي بـالـشـراكـةr يـسـاهم في حتـويل اGـهـارات

نحو اجلزائر و/أو إنتاج السلعr في إطار نشاط منجز باجلزائرr ~عدل اندماج يفوق 40 %.

يـودع طـلب اGـسـتـثـمـر األجنـبي و/أو بـالـشـراكـة لالسـتـفـادة من االمـتـيـازات اجلـبـائـيـة وشـبه اجلـبـائـية
لدى اGصالح اGؤهلة بالوزارة اGكلفة بالصناعة واالستثمار.

حتــدد اGـســاهــمـة فـي حتـويل اGــهــارات وإنـتــاج الــسـلـع ~ـعــدل انــدمـاج يــفـوق 40 % وكــذا كــيـفــيــات مـنح
االمتيازات اجلبائية وشبه اجلبائية من طرف اجمللس الوطني لالستثمارr عن طريق التنظيم.

اGـادة اGـادة 56 : : تـعــدل أحـكـام اGـادة  4 مـكـرر من األمـر رقم 01-03 اGـؤرخ في 20 غـشت سـنـة 2001 واGـتـعـلق
بتطوير االستثمارr اGعدل واGتممr وحترر كما يأتي :

"اGادة 4  مكرر : تخضع االستثـمارات األجنبيـة اGنجزة في النشـاطات االقتصادية .......................
(بدون تغيير حتى) جمع عدة شركاء.
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بــغض الـنــظـر عن أحــكـام الــفـقــرة الـســابـقــةr ال �ـكـن أن تـمـارس أنــشـطــة االسـتــيـراد بــغـرض إعــادة بـيع
الـواردات عـلى حـالـهـا من طـرف أشـخـاص طـبـيـعـيX أو مـعـنـويـX أجـانب إال في إطـار شـراكـة تـسـاوي فـيـها

اGساهمة الوطنية اGقيمة نسبة 51 % على األقل من رأس اGال االجتماعي.

يسري مفعول أحكام الفقرة أعالهr ابتداء من أول يناير سنة 2014.

يترتب مسبقا على كل تعديل ............. (بدون تغيير حتى) تغيير عنوان مقر الشركة.

يتعX على االستثمـارات األجنبية اGباشرة أو بالشراكة تقد¢ ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة
اجلزائر ........................................ (الباقي بدون تغيير) ...............................................".

اGـادة اGـادة 57 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اGـادة 4 مـكـرر 3 من األمـر رقم 01-03 اGـؤرخ في 20 غــشت ســنـة 2001
واGتعلق بتطوير االستثمارr اGعدل واGتممr كما يأتي :

" اGـادة 4 مـكـرر 3 : تــتــمـــتـع الــدولــة وكـــذا اGـــؤســســات الـــعــمـــومــيـــة االقــتــصـــاديــة بــحق الـشــفـعـة
......................... (بدون تغيير حتى) على أساس اخلبرة.

تسلم شهادة التـخلي للموثق اGكلف بتحـرير عقد التنازل في أجل أقصاه ثالثة (3) أشهرr ابتداء من
تاريخ إيداع الطلب.

في حــالـة تــســلـيم الــشـهــادةr حتـتــفظ الــدولـة Gــدة سـنــة واحـدة r(1) بــحق ¦ـارســة حق الــشـفــعــة كـمــا هـو
منصوص عليه ~وجب قانون التسجيلr وذلك في حالة تدني السعر.

يــعـتــبــر عــدم الـرد من اGــصــالح اخملــتــصـة خالل أجـل ثالثـة (3) أشـهــرr ~ــثــابـة الــتــخــلي عن ¦ــارسـة حق
الشفعةr ما عدا في ........................... (الباقي بدون تغيير) .....................................".     

58 : : تـعــدل أحــكــام اGـادة 9 من األمــر 01-03 اGــؤرخ في 20 غــشت ســنــة 2001 واGــتـعــلـق بــتــطــويـر اGـادة اGـادة 
االستثمارr اGعدل واGتممr وحتّرر كما يأتي :

rنصـوص عليـها في القـانون العامGادة 9 : فضال عن احلوافـز اجلبائـية وشبه اجلـبائية واجلـمركيـة اGا "
تستفيد االستثمارات احملددة في اGادتX 1 و2 أعالهr ¦ا يأتي :

1. بعنوان إجنازها ................. (بدون تغيير حتى) في إطار االستثمار اGعني.

2. بــعـنــوان االســتـغاللr بــعــد مـعــايـنــة الــشـروع في الــنــشـاط الــذي تــعـده اGــصـالـح اجلـبــائـيــة بــطـلب من
اGستثمرG rدة ثالث (3) سنوات بالنسبة لالستثمارات اGُحدِثة حتى مائة ( 100) منصب شغل :    

rاإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

- اإلعفاء من الرسم على النشاط اGهني. 

وتــمـدد هـذه اGـدة من ثالث (3) سـنـوات إلى خـمس (5) سـنــواتr بـالـنـسـبـة لالســتـثـمـارات الـتي حتـدث
أكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطالق النشاط.

r"صـرح بهـا لـدى "الوكـالة الـوطـنيـة لتـطـوير االسـتثـمارGكمـا تطـبق هـذه األحكـام على االسـتـثمـارات ا
ابتداء من 26 يوليو سنة 2009.
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ال يـطــبق هـذا الــشـرط اGــتـعــلق بــإحـداث مــنـاصب الــشــغلr عـلى االســتـثــمــارات اGـتــواجـدة في اGــنـاطق
اGستفيدة من إعانة صندوق اجلنوب والهضاب العليا.

يترتب على عدم احترام الشروط اGتصلة ~نح هذه االمتيازات سحب هذه االمتيازات.

rتسـتفيد االستثـمارات في القطاعـات االستراتيجيـة التي يحدد اجمللس الـوطني لالستثمـار قائمتها
إعــفــاء مـن الــضــريــبــة عـــلى أربــاح الــشــركـــات والــرسم عــلـى الــنــشــاط اGــهـــنيG rــدة خــمس (5) ســنـوات دون

اشتراط إحداث مناصب شغل".

اGـــادة اGـــادة 59 : : تــــعـــدّل اGـــادة 9 مـــكـــرر 1 من األمـــر رقم 01-03 اGـــؤرخ في 20 غــــشت ســـنـــة 2001 واGــــتـــعـــلق
بتطوير االستثمارr اGعدل واGتممr وحترر كما يأتي :

" اGــادة 9 مـــكـــرر 1 : ال �ـــكن أن تــــســـتـــفـــيـــد االســـتـــثـــمـــارات الـــتي تــــســـاوي قـــيـــمـــتـــهـــا أو تـــفـــوق مـــبـــلغ
 1.500.000.000 دج من امتيازات النظام العام إال بقرار من اجمللس الوطني لالستثمار".

اGادة اGادة 60 : : تعـدّل أحكام اGادة 12 مكرر 1 من األمر رقم 01-03 اGؤرخ في 20 غـشت سنة 2001 واGـتعلق
بتطوير االستثمارr اGعدل واGتممr وحترر كما يأتي :

" اGادة 12 مكرر 1 : �كن أن تخص اGزايا ........... ( بدون تغيير حتى) اGزايا اآلتية :
1 - في مرحلة اإلجناز : 

...................................................... (بدون تغيير) ............................................................
- في مرحلة االستغالل :

وGدة أقصاها
...................................................... (بدون تغيير) ............................................................

2 - دون اGساس بقواعد اGنافسة ............. (بدون تغيير حتى) األنشطة الصناعية الناشئة.

حتدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة ~وجب مقرر من اجمللس الوطني لالستثمار.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم ".

اGادة اGادة 61 : : ال �كن اGقاولـX اGستثمرين االستفادة إال من جهاز واحد (1) لدعم الـتشغيلr إما في إطار
جـهاز "الـوكالـة الوطـنيـة لدعم تـشغـيل الشـباب" أو "الـصنـدوق الوطـني للـتأمـX عن البـطالـة"r أو "الوكـالة

الوطنية لتسيير القرض اGصغر".

ال يطبق هذا احلكم عندما ينص اجلهاز على توسيع قدرة اإلنتاج.  

اGادة اGادة 62 : : ال �كـن األشخـاص الذين اسـتـفادوا من االمـتـيازات اجلـبائـيـةr في إطار مـخـتلف أجـهزة دعم
التشـغيل اGذكـورة في اGادة أعالهr االستـفادة من جهاز دعـم االستثمـار في إطار الوكـالة الوطـنية لـتطوير

االستثمار إال بعد :

rمنوحة في إطار نظام جهاز دعم التشغيلGا rانتهاء فترة اإلعفاء فيما يخص مرحلة االستغالل -

- التخلي عن امتيازات جهاز دعم التشغيل.

غيـر أنهr عـندمـا يكـون هؤالء األشـخاص قـد استـفادوا من قـبل من االمـتيـازات اGقـررة في إطار جـهاز
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارr فإنه ال �كنهم االستفادة من األجهزة األخرى.
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اGادة اGادة 63 : : يعـفى من احلقـوق اجلـمركـيةr اGـنـتج (العـناصـر الـداخلـة) اآلتي بيـانه أدنـاهr واGوجه لإلنـتاج
الوطنيr ويتم إخضاعه للمعدل اخملفض للرسم على القيمة اGضافة اGقدر بـ 7 % :

اGادة األوليةاGادة األوليةالتعريفة اجلمركيةالتعريفة اجلمركية

خامات ومركزات الزنك08 - 26

اGـادة اGـادة 64 : : تـعـفـى من احلـقـوق اجلــمـركـيــةr اGـنـتــجـات (الــعـنـاصــر الـداخـلــة) اآلتي بـيـانــهـا أدنـاهr اGــوجـهـة
لإلنتاج الوطني و التابعة لـلتعريفة اجلمركية الفرعيةr ويتم إخضاعها للمعدل اخملفض للرسم على القيمة

اGضافة اGقدر بـ 7 % :

72.08.10.00

72.08.25.00

72.08.26.00

72.08.27.00

72.08.36.00

72.08.37.00

72.08.38.00

72.08.39.00

لفافات مرققة ببساطة بوجود حرارةr حتمل رسومات بارزة (لفافة ورق من حديد).

- غيرهاr لفافاتr مرققة ببساطة بوجود احلرارةr مصقولة :

-- ذات سُمك يقدر بـ  4.75 ملمتر أو أكثر (لفافة ورق من حديد).

-- ذات سُمك يقدر بـ  3 ملمتر أو أكثر ولكن أقل من  4.75 ملمتر (لفافة ورق من حديد).

 -- ذات سُمك أقل من  3 ملمتر (لفافة ورق من حديد).

-- ذات سُمك يتجاوز 10 ملمتر (لفافة ورق من حديد).

--  ذات سُمك يقدر بـ  4.75 ملمتر أو أكثر ولكن أقل من  10 ملمتر (لفافة ورق من حديد).

-- ذات سُمك يقدر بـ  3 ملمتر أو أكثر ولكن أقل من  4.75 ملمتر (لفافة ورق من حديد).

-- ذات سُمك أقل من  3 ملمتر (لفافة ورق من حديد).

اGادة اGادة 65 : : يرخص لـصندوق ضمـان قروض االستثـمار للمؤسـسات الصغـيرة واGتوسـطة ~نح ضمانه
للمؤسسات التي يقل إجمالي أصولها عن مليار (1.000.000.000) دج أو يساويه. 

اGادة اGادة 66 : : تـستـفيـد الشـركات الـتي تسـعر أسـهمـها الـعاديـة في البـورصةr من تـخفـيض علـى الضـريبة
عـلى أرباح الـشـركات يـساوي مـعدل فـتح رأسـمالـها فـي البـورصة Gـدة خمس (5) سـنواتr وذلك ابـتداء من

أوّل يناير سنة 2014.

اGـادة اGـادة 67 : : تــعـدل و تــتــمم أحـكــام اGـادة 63 مـن الـقــانـون رقم 02-11 اGـؤرخ في 24 ديـســمـبــر سـنـة 2002
واGتضمن قانون اGالية لسنة 2003 وحترر كما يأتي :

"اGادة 63 : تـعفى من الـضريـبة عـلى الدخل اإلجـمالي والـضريـبة عـلى أرباح الـشركـاتG rدة خمس (5)
سنواتr ابتداء من أول يناير سنة 2014 (بدون تغيير حتى) في القيم اGنقولة.
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تعـفى من الـضـريبـة عـلى الـدخل اإلجمـالي و الـضـريبـة عـلى أربـاح الـشركـاتr نـواجت وفوائـض القـيـمة
النـاجتة عن عـمـليـات التـنازل عـن االلتـزامات والـسنـدات اGـماثـلة واألوراق اGـمـاثلـة للـخـزينـة اGسـعرة في
البورصة أو اGـتداولة في سوق منظمة ألجل أدنى يقدر بخمس  (5) سنواتr والصادرة خالل فترة خمس

(5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2014 .................. (بدون تغيير حتى) هذه اGرحلة.

تعفى مـن حقوق التسجيل وGدة خمس (5) سنـوات ابتداء من أول يناير سنة 2014 .......................
(الباقي بدون تغيير)...................................................... ".

اGـادة اGـادة 68 : : يـتـمم األمـر رقم 03-11 اGـؤرخ في 26 غـشت سـنـة 2003 واGـتـعـلق بــالـنـقـد والــقـرضr اGـعـدل
واGتممr ~ادة 35 مكررr حترّر كما يأتي :

"اGادة 35 مـكرر : يـتخذ بـنك اجلزائـر إجراءات تـسهـيل تقـد¢ اخلدمات الـبنـكيـة قصـد تشـجيع اإلدماج
اGـاليr مع احلرص خـصوصـا علـى التـواجد اGـنظم لـشبـابيك الـبنـوك واGؤسـسات اGـاليـة عبـر كامل الـتراب

الوطني".

69 : : تـــعـــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اGـــادة 49 مـن الـــقـــانـــون رقم 01-14 اGـــؤرخ في 19 غــــشت ســـنـــة 2001 اGــادة اGــادة 
واGتعلق بتنظيم حركة اGرور عبر الطرق وسالمتها وأمنهاr اGعدّل واGتمّمr وحترر كما يأتي :

"اGادة 49 : يجب أن تكـون مركـبات نـقل البضـائع التي يـفوق وزن حـمولتـها اإلجـمالي اGرخص به أو
يـساوي 3500 كلغr ومـركبـات نقل األشـخاص الـتي تشـتمل عـلى أكثـر من تسـعة (9) مـقاعـد باحـتسـاب مقـعد

السائقr مجهزة بجهاز مراقبة وتسجيل السرعة. 
يـخـضع سـائـقـو هــذه اGـركـبـات في إطـار ¦ـارســة نـشـاطـهمr إلى احـتــرام مـدة سـيـاقـة ومـدة راحـة حتـدد

كيفيات توقيتها الزمني عن طريق التنظيم.
يتعX على مستخدمي سائقي اGركبات اGذكورين أعالهr أن يحترموا بصرامة أحكام هذه اGادة.

حتدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه اGادة عن طريق التنظيم".

70 : : تـــعـــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اGـــادة 66 مـن الـــقـــانـــون رقم 01-14 اGـــؤرخ في 19 غــــشت ســـنـــة 2001 اGــادة اGــادة 
واGتعلق بتنظيم حركة اGرور عبر الطرق وسالمتها وأمنهاr وحترر كما يأتي :

"اGادة 66 : 1 إلى 22 - .................................. (بدون تغيير) ..............................
23 - مـخــالـفـة األحــكـام اGــتـعــلـقـة بــعـدم احــتـرام مــدة الـسـيــاقـة ومــدة الـراحــة من سـائــقي مـركــبـات نـقل

الـبضـائع الـتي يـفوق وزن حـمـولتـهـا اإلجـمالي اGـرخص به أو يـساوي 3500 كـلغr ومـركـبات نـقل األشـخاص
التي تشتمل على  أكثر من تسعة (9) مقاعد باحتساب مقعد السائق.

حــيــنــمــا يــثــبت أن الــســـائق األجــيــر يــعــمل بــأمـــر من رب الــعــملr يــقع هـــذا األخــيــر حتت طــائــلــة نــفس
العقوبة".

اGـادة اGـادة 71 : : تــضـاف إلى أحــكـام الــقـانـون رقم 01-14 اGـؤرخ في 19 غـشت سـنـة 2001 واGــتـعــلق بـتــنـظـيم
حركة اGرور عبر الطرق وسالمتها وأمنهاr مادة 69 مكررr حترّر كما يأتي :

 "اGـادة 69  مـكرر : يـعـاقب بـاحلـبس Gـدة سـنـة واحدة (1) إلى ثالث (3) سـنـوات وبـدفع غـرامـة تـتراوح
من 50.000 دج إلى 200.000 دجr كل ســـائق مــركـــبــة نـــقل الــبـــضــائع الـــتي يـــفــوق وزن حـــمــولــتـــهــا اإلجـــمــالي
اGـرخص به أو يـسـاوي 3500 كـلغ أو مــركـبـة نـقل األشــخـاص الـتي تـشــتـمل عـلى أكـثــر من تـسـعـة (9) مـقـاعـد
rـتعلـقة ~دة الـسياقـة ومدة الراحةGوذلك عقب عـدم احترام الـتدابيـر القانـونية ا rباحـتساب مـقعد الـسائق

التي تسببت في  حادث مرور جنم عنه قتل غير عمدي.
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حــيــنــمــا يــثــبت أن الــســـائق األجــيــر يــعــمل بــأمـــر من رب الــعــملr يــقع هـــذا األخــيــر حتت طــائــلــة نــفس
العقوبة".

اGـادة اGـادة  72 : : يـوضع الـتـمـويـل اGـمـنـوح بـعـنــوان إجنـاز بـرامج الـســكن الـعـمـوميr اGـســنـد إلى الـصـنـدوق
الوطني للسكنr حتت تصرف هذا األخيرr عن طريق اإلعانة.

حتـدد كيـفيـات تـطبـيق هذه اGـادةr ~وجب قـرار مشـترك بـX الـوزير اGـكلف بـاGالـية والـوزير اGـكلف
بالسكن.

اGـادة اGـادة 73 : : يتـعـX عـلى وكالء الـسـيـارات خالل اكـتتـاب دفـتـر الـشـروطr استـيـراد حـصـة من الـسـيارات
التي تسير بوقود غاز البترول اGميع ووقود الغاز الطبيعي.

كـمـا يـجب عـلـى الـوكالء عـنـد اكـتـتـاب دفـتـر شروط االسـتـيـرادr ضـرورة تـسـويق حـصـة مـن الـسـيارات
اجملهـزة باجلـزائـر حتت ضمـانهم في إطـار اتـفاقي قـبل اسـتعـمالـهـا في السـيرr لـتـسيـر بوقـود غـاز البـترول

اGميع ووقود الغاز الطبيعي.
يترتب على عدم احترام هذا االلتزامr التعليق اGؤقت لعمليات االستيراد.

حتدد احلـصص وكذا كـيفـيات تـطبـيق هذه اGادةr ~ـوجب قرار مـشتـرك بX الـوزير اGـكلف بـالصـناعة
والوزير اGكلف  بالطاقة.

اGادة اGادة 74 : : تمـنح احلوافـز اجلبـائيـة اGمـنوحة لـلمـستـثمـرين في إطار جـهاز دعـم االستثـمار وجـهاز دعم
التشغيل بالتناسب مع معدل دمج اGواد اGصنعة محليا.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم .
اGـادة اGـادة 75 : : تـعــدل أحـكـام اGـادة 84 من الـقـانـون رقم 06-24 اGـؤرخ في 6 ذي احلـجـة عـام 1427 اGـوافق 26
ديـسـمــبـر سـنـة 2006 واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيــة لـسـنـة r2007 اGـعــدلـة ~ـوجب اGـادة 64 من األمـر رقم 01-09
اGؤرخ في 29 رجب عام 1430 اGوافق 22 يولـيو سـنة 2009 واGـتضمن قـانون اGـالية الـتكـميلي لـسنة 2009
واGـادة 43 من األمــر رقم 10-01 اGــؤرخ في 16 رمــضــان عـام 1431 اGــوافق 26 غــشت ســنـة 2010 واGــتــضـمن

قانون اGالية التكميلي لسنة r2010 وحترر كما يأتي :
"اGادة 84 : تخـضع مسـبقـا عمـليـة تصـدير بـعض اGوادr السـيمـا اجللـد والفلـrX لدفـتر شـروط  ±وذجي
.................. ( بدون تغـيير حتى) تـعلق عملـية تصديـر نفايات اGـعادن احلديديـة وغير احلديـدية و نفايات
Xـا في ذلـك مـا يـدخل في إطــار حتـسـ~ rـســتـعـمــلـة و كــذا اجلـلـود اخلــامـةGو بـقــايـا الـرصــاص و الـبـطــاريـات ا

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

اGـادة اGـادة 76 : : �ـارس نــشـاط اســتـغالل اGــرجــان طـبــقـا ألحــكـام الــقـانــون اGــتـعــلق بـاألمـالك الـوطــنـيــةr عـلى
أسـاس امــتـياز تـمنـحه إدارة أمالك الدولـة عن طـريق اGزايـدة فـي إطـار اكــتــتـاب مــخـتــوم Gـدة ال تـفوق

خمس (5) سنواتr طبقا لدفتر شروط خاص.
تخصص مبالغ مزايدات االمتيازات كما يأتي :

rستدامةGرجان ومراقبته وضبطه وتنميته اGكلفة ~تابعة قطاع صيد اG50 % للهيئة ا -
- G % 50يزانية الدولة.

تلغى أحكام اGادتX 156 و157 اGعدّلتX واGتممتX من قانون اGالية لسنة 1992.
حتدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.
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اGادة اGادة 77 : : يحق للمواطنـX اGتطوعX الذين شاركوا إلى جانب اجلـيش الوطني الشعبي في مكافحة
الــعـــصــيــان واإلرهــاب بـــعــد ســنــة r1992 طــبـــقــا لــلــتــنـــظــيم اGــعــمـــول بهr تــقــاضي مـــعــاش الــتــقــاعـــد الــنــســبي

االستثنائي وشراء اشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد من ميزانية الدولة. 

حتدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGــادة اGــادة 78 : : تــعـــدّل أحــكـــام اGــادة 79 من الـــقــانـــون رقم 10-01 اGــؤرخ في 16 رجب عــام 1431 اGــوافق 29
يونيو سنة 2010 واGتعلق ~هن اخلبير احملاسب ومحافظ احلسابات واحملاسب اGعتمدr وحترر كما يأتي :

" اGادة 79 : تـنظم بصفة انتـقاليةr امتحانـات اخلبراء احملاسبX اGـتربصX الذين استـكملوا تربصهم
اGتوّج بشهادة نهاية التربص قبل 31 ديسمبر سنة 2015.

حتدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم".

اGادة اGادة 79 : : تعدل اGادة 94 من القانون رقم 08-15 اGؤرخ في 17 رجب عام 1429 اGوافق 20 يوليو سنة
2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إجنازهاr وحترر كما يأتي :

"اGـادة 94 : يـنـتهي مـفـعـول إجراءات حتـقـيق مـطابـقـة البـنـايـات قصـد إتـمام إجنـازهـاr كـما نـصت عـليه
أحـكـام اGـادة 94 (الـفـقــرة األولى)r من الـقـانـون رقم 08-15 اGـؤرخ في 17 رجب عـام 1429 اGـوافق 20 يـولـيـو
سـنـة 2008 الــذي يـحــدد قـواعـد مــطـابــقـة الــبـنــايـات وإتــمـام إجنــازهـاr في أجل ثالث (3) ســنـوات ابــتـداء من

تاريخ 3 غشت سنة 2013.

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

اGـادة اGـادة 80 : : حتـدد اإلتــاوة الـسـنــويـة اGـسـتــحـقـة بــعـنـوان عــمـلـيـات مــنح اإلمـتـيــاز عـلى األراضي الــتـابـعـة
لألمالك اخلاصـة لـلـدولة واGـوجـهة إلجنـاز مـشـاريع استـثـماريـة بـتـطبـيق الـسـعر األدنى من فـوارق األسـعار

اGالحظة على مستوى إقليم البلدية.

كــمـا تــســتـفــيـد من هــذه األحـكــام االمـتــيـازات اGــمـنــوحـة ســابــقـا ~ــوجب قـرار مــجـلس الــوزراء لـفــائـدة
اGشاريع االستثمارية.

اGـادة اGـادة 81 : : تـعـدّل وتـتمم أحـكـام اGادة 69 من األمـر رقم 09-01 اGـؤرخ في 29 رجب عـام 1430 اGـوافق 22
يوليو سنة 2009 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة 2009 وحترر كما يأتي :

"اGـادة 69 : ال يــتـم دفـع مــقـابـل الــواردات اGـوجهـة لـلبـيع عـلى حالـهـا إال بواسـطـة االئتـمـان اGسـتـندي
أو التسليم اGستندي.

�كن مؤسسات إنتاج السلع ........................ (الباقي بدون تغيير) .......................... ".

الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم شبه اجلبائيةالرسوم شبه اجلبائية

82 : : تـعــدل أحــكــام اGـادة 111 مـن الـقــانـون رقم 02-11 اGــؤرخ في 20 شــوال عـام 1423 اGــوافق 24 اGـادة اGـادة 
ديسمبر سنة 2002 واGتضمن قانون اGالية لسنة r2003 كما يأتي :

"اGـادة 111 : تــعـدل مــبـالـغ الـرســوم احملـصــلـة مـن قـبل اGــعـهــد الـوطــني اجلــزائـري لــلـمــلــكـيــة الـصــنـاعــيـة
بعنوان حماية عالمات الصنع والتجارة والرسومات والنماذج اGبينة في اجلدول أدناهr كما يأتي : 
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................................. (الباقي بدون تغيير) ....................................".

اGـادة اGـادة 83 : : تــعـدل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 217 مـن الـقــانـون رقم 01-21 اGـؤرخ في 22 ديـســمـبــر سـنـة 2001
واGتضمن قانون اGالية لسنة r2002 وحترر كما يأتي :

 "اGـادة 217 : تــعـدّل و تــتــمّم الـتــعــريـفــات والــرسـوم شــبه اجلــبـائــيـة الــتي يــتــقـاضــاهـا ديــوان الــقـيــاسـة
القانونيةr طبقا للجدول اآلتي :

اGبلغ (دج)اGبلغ (دج)الرمزالرمز

762-33500

طبيعة الرسومطبيعة الرسوم

رسم يـتعـلق بتـسلـيم كشف أقـساط بـراءة االختراع أو اGـعلـومات اGـتعـلقة
ببراءة أو طلب براءة اختراع.

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

800,00

300,00

1.000,00

600,00

500,00400,00

I - قياس أبعاد الطول : - قياس أبعاد الطول :

أ /- قياس الطول :

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

ب/- مؤشر اGستوى :

1/ - آلي 

-  ضباطة متوسطة.................................................

-  ضباطة عادية......................................................

2/ - آلي مع جهاز مرسل على بعد : 

-  ضباطة متوسطة.................................................

 -  ضباطة عادية.....................................................

ج/ - القياسات الزمنية الكيلو مترية :

- عداد األجرة..........................................................
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تعيX األجهزةتعيX األجهزة
مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

1.000,00

1.500,00

2.000,00

30,00

40,00

80,00

200,00

400,00

20,00

40,00

60,00

100,00

50,00

100,00

200,00

د/ - قياس اGساحة :

آالت قياس السطوح اGستوية :

- عرض أصغر أو يساوي 1 م.....................................

- عرض من  1م غير مدرج إلى 2 م مدرج....................

- عرض أكبر من 2 .................................................

II - قياس األحجام : - قياس األحجام :

قياس سعة السوائل :

- 1/ - حديدية مكيال :

- من 1 ل إلى 5 ل مدرج...........................................

- من 5 ل غير مدرج إلى 20 ل مدرج..........................

- من 20 ل غير مدرج إلى 100 ل مدرج......................

- من 100 ل غير مدرج إلى 1000 ل مدرج...................

- من 1000 ل غير مدرج إلى 10.000 ل مدرج...............

2/ - زجاجية : 

- من 10 مل إلى 100 مل مدرج..................................

- من 100 مل غير مدرج  إلى 1000 مل مدرج..............

- من 1000 مل غير مدرج إلى 10.000 مل مدرج...........

- من 10.000 مل غير مدرج إلى 20.000 مل مدرج.........

3/ - قياس سعة اGواد اجلافة :

- من 10 ل إلى 2/1 هكل مدرج...................................

- من 2/1 هكل  غير مدرج إلى 1 هكل مدرج................ 

- ما فوق 1 هكل......................................................

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)
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مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1.000,00

500,00

800,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

5.000,00

3.000,00

100,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

300,00

600,00

800,00

800,00

1.500,00

2.500,00

4.000,00

2.500,00

80,00

III - قياس حجم الغاز :  - قياس حجم الغاز : 

أ/ - عدادات الغاز ذات حاجز متغير الشكل : 

- إلى 10 م3 / س مدرج............................................

- من 10 م3 / س غير مدرج إلى 40 م3 / س مدرج.......

- من 40 م3 / س غير مدرج إلى 100 م3 / س مدرج......

- من 100 م3 / س غير مدرج إلى 500 م3 / س مدرج....

- من 500 م3 / س غير مدرج إلى 1000 م3 / س مدرج..

- ما فوق 1000 م3 / س مدرج...................................

ب/ - أجهزة حجم االنخفاض :

القطر االسمي لألنابيب و يساوي :

- من 50 ´ إلى 150 ´ مدرج.....................................

- من 150 ´ غير مدرج إلى 300 ´ مدرج....................

- ما فوق 300 ´......................................................

ج/ - عـداد الغـاز ذو معـصـرةr عدادات الـغاز ذات مـكابس
دورانية :

- إلى 100 م3 / س مدرج......................................... 

�- من  100 م3 / س غير مدرج إلى 1000 م3 / س مدرج

- ما فوق 1000 م3 / س مدرج...................................

............................................PTZ د /- محول الغاز

هـ / - حاسبة لقياس حجم الغاز................................

IV - قياس الضغط : - قياس الضغط :

1/ - مقياس الضغط السكوني :

- إلى 5 بار مدرج...................................................

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)
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مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

200,00

400,00

400,00

50,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

4.000,00

1.000,00

1.200,00

1.500,00

2.000,00

400,00

500,00

500,00

600,00

200,00

300,00

150,00

300,00

400,00

30,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

3.000,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.500,00

300,00

400,00

300,00

400,00

100,00

200,00

- من 5 بار غير مدرج إلى 20 بار مدرج.....................
- من 20 بار  غير مدرج إلى 100 بار مدرج.................
- مقياس الضغظ بالتطابق......................................
2/ - مقياسات الضغط لعجالت السيارات..................

3/ - موازين الضغط :

من 1 بار إلى 10 بار مدرج.......................................

من  10 بار غير مدرج إلى 50 بار مدرج.....................
من 50 بار غير مدرج إلى 100 بار مدرج....................
ما فوق 100 مدرج...................................................

4/ - مقياس الضغط  السكوني : 

- إلى MPa 1 بار مدرج............................................
- من MPa 1 غير مدرج إلى MPa 4 مدرج....................
..................................................... MPa 4 ما فوق -
5/ - مقياس الضغط التفاضلي .................................

V - قياس حجم السوائل : - قياس حجم السوائل :
1/ - عدادات احلجم : موزعات عادية 

- من  3 م3 / س .....................................................

- من  5 م3 / س .....................................................
2/ - عدادات احلجم : موزعات ذات مبX مزدوج 

- من  3 م3 / س .....................................................

- من  5 م3 / س .....................................................
3/ - مؤشرات  احلجم :

- من  3 م3 / س .....................................................

- ما فوق 3 م3 / س ................................................
مالحـظة مالحـظة : عـندما تـكون األداة مـجهـزة بجهـاز طبـاعةr فإن
الرسم اGتعلق به يساوي 10/1 من الرسم احملدد لألداة.

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)
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مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

2.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

500,00

700,00

1.500,00

2.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

1.500,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

300,00

500,00

1.000,00

1.500,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

4/ - مجموعة القياسات على الشاحنات.....................

5/ - مــجــمــوعــة الــقــيــاســات عــلى الــشــاحــنــات مـن الــنـوع
¦ون..................................................................

6/ - مجموعة القياسات Gنحدر اGلء.........................

7/ - موزع الغاز اGميع (بيان أحادي) 3 م3 /سا...........

8/ - موزع الغاز اGميع (بيان مزدوج) 5 م3 /سا..........

9/ - عداد ذو معصرة : 

- من 10 م3 / س إلى 50 م3 / س................................

- من 50 م3 / س غير مدرج إلى 200 م3 / س مدرج......

- من 200 م3 / س غير مدرج إلى 1000 م3 / س مدرج..

 - ما فوق 1000 م3 / س...........................................

10/ - أنبوب معياري : 

- وحيدة االجتاه ذو سعة :

- من 0.05 م3 / س إلى 5 م3 / س...............................

- من 5 م3 / س إلى 10 م3 / س.................................

 - ما فوق 10 م3 / س...............................................

- مزدوج االجتاه ذو سعة : 

- من 0.05 م3 / س إلى 5 م3 / س...............................

- من  5 م3 / س إلى  10 م3 / س................................

- ما فوق 10 م3 / س................................................

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـ
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2013 م م

مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

50,00

70,00

100,00

200,00

3.000,00

3.000,00

1.500,00

10.000,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

2.000,00

2.500,00

2.500,00

1.000,00

8.000,00

800,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

1.500,00

11/ - عداد اGاء ( البارد والساخن) 

- إلى  5 م3 / س مدرجة...........................................

- من 5 م3 / س غير مدرج إلى 10 م3 / س مدرج ........

- من 10 م3 / س غير مدرج إلى 50 م3 / س مدرج ......

- من 50 م3 / س غير مدرج إلى 200 م3 / س مدرج .....

12/ - حاسبة لقياس السوائل :

مستمر..................................................................

عددي.....................................................................

13/ - عداد احلجم  مختلف اGنتجات..........................

مالحـظة مالحـظة : عـندما تـكون األداة مـجهـزة بجهـاز طبـاعةr فإن
الرسم اGتعلق به يساوي 10/1 من الرسم احملدد لألداة.

14/ - أنبوب معياري :

- مزدوجة االجتاه ذات سعة مكبس :...........................

rدوامــــــة r15/ - مــــــقـــــــيــــــاس الــــــتـــــــدفـق (فــــــوق الــــــســـــــمــــــعـي
إلكترومغناطيسي)

- إلى  10 م3 / س مدرج...........................................

- من 10 م3 / س غير مدرج إلى 40 م3 / س مدرج.......

- من 40 م3 / س غير مدرج إلى 100 م3 / س مدرج.....

- من 100 م3 / س غير مدرج إلى 500 م3 / س مدرج...

- من 500 م3 / س غير مدرج إلى 1000 م3 / س مدرج..

- ما فوق 1000 م3 / س............................................

16/ - مقياس التصرف الكتلي : 

- إلى 100 كلغ/س مدرج..........................................

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)
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مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

3.000,00

4.000,00

300,00

300,00

300,00

450,00

10,00

500,00

600,00

600,00

300,00

500,00

2.000,00

500,00

1.000,00

2.000,00

100,00

1.500,00

2.500,00

3.500,00

300,00

400,00

400,00

300,00

1.500,00

300,00

500,00

1.500,00

2.000,00

- من 100 كلغ/س غير مدرج إلى 1000 كلغ/س مدرج...

- ما فوق 1000 كلغ/س............................................

VI - قياسات مختلفة : - قياسات مختلفة :

1/ - مقياس درجة الرطوبة......................................

: CO2 / CO 2/ - مراقبات غاز الكربون

........(CO) أجهزة محددة لنسبة مونوكسيد الكربون -

.........(CO2) أجهزة محددة لنسبة ديوكسيد الكربون -

3/ - أجهزة قياس السكر اآللية.................................

4 / - مقياس احلرارة لالستعمال الطبي.....................

5/ - مقاييس الكثافة :

- لقياس سكوني.....................................................

- لقياس مستمر للغاز............................................

- لقياس مستمر للسوائل........................................

6/ - مقياس الكثافة................................................

7/ - أجهزة حتليل (دليل) السرعة..............................

8/ - مؤشرات السرعة - رادار.................................

9/ - مقـيـاس الـلـزوجـةr مـقـيـاس الـضـغط اجلـويr مـقـياس
الغاز - عداد الغاز................................................

10/ - مقياس الصوت..............................................

11/ - مقياس الالشفافية ومحلل الغاز.......................

12/ - مقياس السمك...............................................

13/ - محول احلرارة...............................................

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـ
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2013 م م

مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

500,00

20,00

3.000,00

150,00

100,00

150,00

200,00

400,00

20,00

40,00

50,00

80,00

150,00

250,00

50,00

15,00

30,00

40,00

60,00

100,00

50,00

14/ - مقياس احلرارة الصناعية...............................

15/ - مقياس القوة الصناعية..................................

16/ - مقياس القوة اGيكانيكية.................................

17/ - مــــتـــعـــدد الـــقـــيـــاس/قــــيـــاس الـــتـــيـــار الــــكـــهـــربـــائي/
فولتمتر/واطمتر ومقياس اجلهد/ .........................

18/ - إيتولومتر....................................................

VII - قياسات كهربائية :  - قياسات كهربائية : 

1 - عدادات الطاقة الكهربائية :

كهروميغناطيسي (لكل عنصر محرك).......................

2 - عدادات الطاقة الكهربائية اإللكترونية لكل مرحلة)

- أحادي الطور.......................................................

- ثالثي الطور........................................................

VIII - قياسات الكتل :  - قياسات الكتل : 

1/ - الكتل :

أ/ - قسم الضباطة اخلاصة و الدقيقة :

- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................

- من 1 غ إلى 50 غ..................................................

- من 100 غ إلى 500 غ.............................................

- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................

- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................

ب/ - قسم الضباطة التجارية :

- من 1 غ إلى 100 غ.................................................

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3268
31  ديسمبريسمبر سنة  سنة 2013 م م

مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

350,00

450,00

550,00

1.100,00

100,00

250,00

350,00

450,00

550,00

1.100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

1.000,00

150,00

250,00

100,00

150,00

200,00

300,00

- من 200 غ إلى 2 كلغ...........................................

- من 5 كلغ إلى 10 كلغ.............................................

- من 20 كلغ إلى 50 كلغ...........................................

-  ما فوق 50 كلغ....................................................

ج/ - قسم الضباطة التجارية :

- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................

معاير الكتل : 

E1 قسم  <

- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................

- من 1 غ إلى 500 غ.................................................

- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................

- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................

- من 20 كلغ إلى 50 كلغ...........................................

E2 قسم  <

- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................

- من 1 غ إلى 500 غ.................................................

- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................

- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................

- من 20 كلغ إلى 50 كلغ...........................................

F1 قسم <

- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................

- من 1 غ إلى 500 غ.................................................

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـ
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2013 م م

مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

300,00

450,00

800,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................

- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................

- من 20 كلغ إلى 50 كلغ...........................................

F2 قسم  <

- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................

- من 1 غ إلى 500 غ.................................................

- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................

- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................

- من 20 كلغ إلى 50 كلغ...........................................

M1 قسم  <

- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................

- من 1 غ إلى 500 غ.................................................

- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................

- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................

- من 20 كلغ إلى 50 كلغ...........................................

M2 قسم  <

- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................

- من 1 غ إلى 500 غ.................................................

- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................

- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................

- من 20 كلغ إلى 50 كلغ...........................................

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3468
31  ديسمبريسمبر سنة  سنة 2013 م م

مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

100,00

200,00

300,00

500,00

100,00

150,00

200,00

250,00

350,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

500,00

1.000,00

2.000,00

80,00

100,00

150,00

200,00

300,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

300,00

800,00

1.800,00

M3 قسم  <

- من 1 غ إلى 500 غ.................................................

- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................

- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................

- من 20 كلغ إلى 50 كلغ...........................................

2/ - أدوات  الوزن :

أ/ - أدوات ذات الوزن غير اآللي :

-  إلى 25 كلغ مدرج.................................................

- من 30 كلغ غير مدرج إلى 100 كلغ مدرج.................

- من 100 كلغ غير مدرج إلى 500 كلغ مدرج................

- من 500 كلغ غير مدرج إلى 5000 كلغ مدرج..............

ما فوق 5000 كلغ ولكل شريحة 5000 كلغ....................

ب/ - أدوات ذات توازن آلي : 

-  إلى 25 كلغ مدرج.................................................

- من 30 كلغ غير مدرج إلى 100 كلغ مدرج.................

- من 100 كلغ غير مدرج إلى 500 كلغ مدرج................

- من 500 كلغ غير مدرج إلى 5000 كلغ مدرج..............

- ما فوق 5000 كلغ ولكل شريحة 5000 كلغ..................

ج/ - خلية الوزن

> ملتقطات 

- إلى 20 طن...........................................................

- من 20 طن إلى 60 طن...........................................

- ما فوق 60 طن.....................................................

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـ
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2013 م م

مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

400,00

600,00

800,00

600,00

800,00

1.500,00

200,00

300,00

400,00

300,00

400,00

500,00

800,00

1.000,00

300,00

400,00

600,00

600,00

600,00

1.000,00

150,00

250,00

350,00

300,00

400,00

500,00

800,00

500,00

> مؤشرات احلمولة :

- إلى 20 طن...........................................................

- من 20 طن إلى 60 طن...........................................

- ما فوق 60 طن.....................................................

مالحــظـة مالحــظـة : يـعــتـبــر الـرسـم شـبه اجلــبـائي اGــطــبق عـلى كل
صنف من أجهزة القياس : 

- الضعف للمراتب الدقيقة و اخلاصة 

- عـنــدمــا يـكون اجلهـاز مزودا بـآلة طـباعة تـضاف قـيمة
10/1 من الضريبة على اجلهاز.

د / - أدوات ذات السير غير اGتقطع :

- إلى 500 دورة/س مدرج........................................

- من 500 دورة/س غير مدرج إلى 1000 دورة/س مدرج...

- ما فوق 2000 دورة/س ولكل شريحة 1000 دورة/س..

هـ /- أدوات الــســيــر اGـتــقــطع (اGــوازين وأجــهــزة قــيـاس
النسبة الكتلية) :

- إلى 10 كلغ مدرج..................................................

- من 10 كلغ غير مدرج إلى 50 كلغ مدرج...................

- من 50 كلغ غير مدرج إلى 200 كلغ مدرج.................

األدوات اإللكترونية :

- إلى 5 كلغ مدرج...................................................

- من 5 كلغ غير مدرج إلى 30 كلغ مدرج.....................

- من 30 كلغ غير مدرج إلى 100 كلغ مدرج.................

- من 100 كلغ غير مدرج إلى 5000 كلغ مدرج..............

- ما فوق 5000 كلغ ولكل شريحة 5000 كلغ..................

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3668
31  ديسمبريسمبر سنة  سنة 2013 م م

مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

200,00

300,00

400,00

600,00

300,00

10,00

20,00

20,00

1.200,00

1.000,00

800,00

500,00

400,00

300,00

100,00

300,00

400,00

600,00

300,00

400,00

400,00

300,00

: الــرسم اجلـبــائي اGـطــبق لــكل شـريــحـة أداة هـو مالحـظـة مالحـظـة 
الضعف لقسم الضابطة الدقيقة.

اGوازين وأجهزة قياس النسبة :

- إلى 2 ل مدرج......................................................

- من 2 ل غير مدرج إلى 5 ل مدرج...........................

- من 5 ل غير مدرج إلى 25 ل مدرج..........................

- من 25 ل غير مدرج إلى 200 ل مدرج......................

مالحـظـة مالحـظـة : يـعـتــبـر الـرسـم  اجلـبـائي اGــطـبق لـكـل شـريـحـة
من األداة  الضعف لقسم الضباطة الدقيقة. 

و/ - ميزان الوزن / الثمن......................................

ز/ - األدوات اGمنوعة للبيع مباشرة للعموم : 

- إلى 2 كلغ مدرج...................................................

 - ما فوق 2 كلغ......................................................

- ميزان األشخاصr ميزان منزليr ميزان البريد........

: IPFNA ح/ - معايير أدوات الوزن

- القسم 1 ..............................................................

- القسم 2 ..............................................................

- القسم 3 ..............................................................

ط /- مـــيــزان الـــوزن - الـــســـعـــر مـــتــكـــون مـن جــهـــاز آلي
للتدوين أو الفراغ والتعبئة...................................

ي / - ميـزان األشـخـاص اGـزودة بقـيـاس الـطـول ومركب
بجهاز الدفع النقدي..............................................

IX - أعمال قياسات خاصة - أعمال قياسات خاصة

أ/- معايرة اGكايل

- 5-10 و20 ل..........................................................

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـ
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2013 م م

مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

1.200,00

2.500,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

3.000,00

1.000,00

1.200,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

1.000,00

- من 100 ل إلى 500 ل.............................................

- من  1000 ل إلى 5000 ل.........................................

ب/ - الكيل

> الصهاريج 

- إلى 3000 ل مدرج.................................................

- من 3000 ل غير مدرج إلى 5000 ل مدرج..................

- من 5000 ل غير مدرج إلى 10.000 ل........................

- ما فوق 10.000 ل ولكل شريحة 10.000 ل..................

مالحـظة مالحـظة : تـشـمل هذه األسـعـار السـعـة الـكامـلـة للـصـهريج
وال تشمل مدة األعمال

> اخلزانات 

- إلى 100 م3 مدرج..................................................

- من 100 م3  غير مدرج إلى 10.000 م3 مدرج..............

- ما فوق 10.000 م3 لكل شريحة 10.000 م3..................

مالحظة مالحظة : حتتوي هذه األسعار على العمليات اآلتية : 

> أخذ األبعاد

> تأصيص العمق 

> تعو¢ السقف
 

(هـــذه األســـعـــار ال تـــشـــمل مـــدة األعـــمـــال) حتـــريـــر شـــهـــادة
معايرة.

X - استعمال عتاد الدولة - استعمال عتاد الدولة

أ/ - كتل العمل :

- لكل 100 كلغ لليوم الواحد......................................

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3868
31  ديسمبريسمبر سنة  سنة 2013 م م

مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

5.000,00

10.000,00

800,00

1.000,00

400,00

1.200,00

20.000,00

1.500,00

10.000,00

8.000,00

500,00

10.000,00

600,00

700,00

200,00

1.000,00

20.000,00

1.000,00

8.000,00

5.000,00

200,00

- لكل 500 كلغ لليوم الواحد......................................

ب/- الشاحنة اGعيارية لليوم الواحد.........................

مالحــظـة مالحــظـة : في تــنـقـل خـاص (تــصــديق عــلى ±ـوذج) نــســبـة
األسعار ترتفع بـ  50 %.

ج/ - اGكاييل 

- مكاييل معيارية ولليوم الواحد : 

- مكيال من 1-2 و5 ل (زجاجية)................................

- مكيال من 10 ل و20 ل (زجاجية).............................

- مكاييل الفحص (حديدية) :

- مكيال من 5-10 و20 ل...........................................

- مكيال من 100 لr 500 ل و1000 ل............................

د / - مجموعة أجهزة قياس الصهاريج و التخزين 

- لليوم الواحد........................................................

XI - األتاوى اجلزافية الزمنية  والتنقلية :  - األتاوى اجلزافية الزمنية  والتنقلية : 

- للساعـة أو اجلزء من الساعة (عنـد دورة خاصة مطلوبة
من طرف اGؤسسات)............................................

مالحـظـة مالحـظـة : تـصـلـيح الـعـتــاد اGـعـرّض لإلتالف خالل الـتـنـقل
أو االستعمال يكون على حساب الطالب .

XII - الوثائق اإلدارية : - الوثائق اإلدارية :

- نفـقات فـحص اGلـفات التـقنـية في إطـار اGصـادقة على
النموذج..............................................................

- نفقات اGوافقة Gصلحي أدوات القياس....................

- نفقات التأشيرة...................................................

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـ
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2013 م م

مبلغ األتاوىمبلغ األتاوى

500,00

300,00

200,00

5.000,00 يضاف إليها
زيادة تقدر بـ 100 %
بالنسبة للعمليات
اGنجزة باخلارج.

15%

200,00

150,00

100,00

4.000,00 يضاف إليها
زيادة تقدر بـ 100 %
بالنسبة للعمليات
اGنجزة باخلارج.

- نـفـقات نـسخ وتـسلـيم الوثـائق الـتقـنـية واإلداريـة (لكل
وثيقة)

> الصهاريج............................................................

> اخلزانات............................................................

> أدوات الوزن.......................................................

XIII - اGدة الزمنية  - اGدة الزمنية 

 حتـــدد نــــســــبـــة األتــــاوى حــــسب كـل خـــبــــيــــر وحـــسـب اGـــدة
الزمنية للعمل :

- أربع (4) ساعات عندما ينجز العمل في النهار 

- ســاعــتــان (2) عـــنــدمــا يــنــجــز الــعــمـل في الــلــيل أو أيــام
العطل 

مالحـــظـــة مالحـــظـــة : في حـــالـــة جتــمـــيـــد اخلـــبـــيــرr فـــإن نـــســـبـــة مــدة
األعمال تطبق أثناء مدة التجميد بكاملها.

-  يـتـكــفل احلـائــز بـنــقل أدوات الـفــحص واألعـوانr طــبـقـا
لـلـمـادة 15 من اGـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 91-538 اGـؤرخ

في 25 ديسمبر سنة 1991.

- عقوبة التأخير في دفع الرسوم :

> بعد شهر ولكل شهر من التأخير.

اجلزء الثانياجلزء الثاني
اGيزانية والعمليات اGالية للدولةاGيزانية والعمليات اGالية للدولة

الفصل األولالفصل األول
اGيزانية العامة للدولةاGيزانية العامة للدولة

القسم األولالقسم األول
اGوارداGوارد

الـمـادة الـمـادة 84 : : تقــدر اإليرادات واحلواصل واGداخيل الــمطبقـة على النفقـات النهائيـة للميزانـية العامة
للـدولـة لسـنة r2014 طـبـقا لـلـجـدول (أ) اGلـحق بـهــذا القـانـونr بأربـعـة آالف ومـائتـX وثـمانـيـة عـشر مـلـيارا

ومائة وثمانX مليون دينار (4.218.180.000.000 دج).

تعيX األجهزةتعيX األجهزة
دوري جديد (دج)دوري جديد (دج)أولي جديد (دج)أولي جديد (دج)

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)
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القسم الثانيالقسم الثاني
النفقاتالنفقات

اGادة اGادة 85 :  : يـفتح بـعنوان سـنة r2014 قصد تـمويل األعباء الـنهائية للـميزانية الـعامة للـدولة :

1/ اعـتـمـاد مـالي مــبـلـغه أربـعـة آالف وســبـعـمـائـة وأربـعـة عـشـر مـلـيـارا وأربـعـمـائـة واثـنـان وخـمـسـون

مـلـيـونـا وثالثـمائـة وسـتـة وسـتـون ألـف ديــنار (4.714.452.366.000 دج) لـتـغـطيـة نــفـقـات الـتـسـيـيـرr يـوزع
حسب كل دائرة وزاريةr طبقا للـجدول (ب) الـملحق بهذا الـقانون.

2/ اعـتــماد مــالي مـبـلـغه ألفـان وتـسـعـمائـة وواحـد وأربـعـون ملـيـارا وسـبـعمـائـة وأربـعـة عشـر مـلـيـونا

rومـائـتـان وعــشـرة آالف ديـنـار ( 2.941.714.210.000 دج) لــتـغــطـيـة نــفـقـات الـــتـجـهـيـز ذات الــطـابع الـنـهـائي
يوزع حسب كل قطاعr طبقا للـجدول (ج) الـملحق بهذا القانون.

اGـادة اGـادة 86 :  : يـبـرمج خالل سـنة r2014 سـقف رخـصـة بـرنامج مـبـلـغه ألـفـان وسـبـعمـائـة وأربـعـة وأربـعون
مــلـيــارا وثالثــمــائـة وســبــعـة عــشــر مـلــيــونـا وســتــمـائــة ألف ديــنـار (2.744.317.600.000 دج) يـوزع حــسب كل

قطاعr طبقا للجدول (ج) اGلحق بهذا القانون.

يغـطي هـذا الــمبـلغ تـكـلفـة إعـادة تقـيـيم الـبرنـامج الــجـاري وتكـلـفـة الـبـرامج الــجديـدة الـتي يــمكن أن
تسجل خالل سنة 2014.

تـحدد كيفيات الـتوزيعr عند احلاجة r عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم األولالقسم األول
اGيزانية اGلحقةاGيزانية اGلحقة

[ للبيان ]

القسم الثانيالقسم الثاني
ميزانيات أخرىميزانيات أخرى

اGــادة اGــادة 87 : : تــخــصص مـــســاهــمــة هــيــئــات الـــضــمــان االجـــتــمــاعي في مـــيــزانــيــة الـــقــطــاعــات الـــصــحــيــة
والـمـؤسـسات االسـتشـفائـية الــمتـخصـصة (بــما فــيهـا الـمـراكز االسـتشـفائـية الــجامـعيـة) لتـغطـية األعـباء

الصحية ماليا لـصالح الـمؤّمن لـهم اجتمـاعيا وذوي حقوقهم.

يطـبق هذا الــتمويل عـلى أساس اGعـلومات اGـتعلـقة باGـؤمّن لهم اجـتماعـيا اGتـكفل بهم في مـؤسسات
الـــصـحــة الـعــمـومــيــةr وذلك في إطـار الــعالقــات الــتــعـاقــديـة الــتي تـربـط بـX الــضـمــان االجـتــمـاعي ووزارة

الـصحة والسكان وإصالح اGستشفيات.

حتدد كيفيات تنفيذ هذا احلكم عن طريق التنظيم.

وعــلى سـبـيـل الـتـقــديـرr وبـالـنـسـبـة لـسـنـة 2014 حتــدد هــذه اGــسـاهـمـة ~ـبـلغ سـبـعـة وخـمـسـX مـلـيـارا
وثما±ائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف دينار ( 57.818.524.000 دج).

تتكفل مـيزانية الـدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعالج الـمقدم للمعوزين
غير اGؤمّن لـهم اجتماعيا.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
احلسابات اخلاصة باخلزينةاحلسابات اخلاصة باخلزينة

اGــادة اGــادة 88 : : تــعـــدّل وتـــتــمّم أحـــكـــام اGــادة 195 من األمــر رقم 95-27 اGــؤرخ في 30 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1995
واGتضمن قانون اGالية لسنة r1996 وحترر كما يأتي :

"اGـادة 195 : يـفـتح في كـتـابـات اخلـزيـنـة حـسـاب تـخـصـيص خـاص رقـمه 084-302 وعـنـوانـه "الـصـندوق
اخلاص لترقية الصادرات".

يقيد في هذا احلساب ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

- جزء من اGـصـاريف اGرتـبـطة بـدراسة األسـواق اخلارجـيـة وإعالم اGصـدّرين ودراسـة حتسـX نوعـية
rوجهة للتصديرGنتجات واخلدمات اGا

- جزء من مـصـاريف مـشـاركـة اGصـدّرين في اGـعـارض والـعـروض والصـالـونـات اGـتخـصـصـة بـاخلارج
rنتديات التقنية الدوليةGؤسسات في اGوكذا التكفل ~صاريف مشاركة ا

- التكـفل اجلزئي اGوجه لـلمؤسسـات الصغيـرة واGتوسطـة من أجل إعداد تشـخيص التصـدير وإنشاء
rخاليا تصدير داخلية

- الــتــكـفل بــجـزء مـن تـكــلـفــة الـبــحث عن األســواق اخلـارجــيــة الـتي يــتـحــمــلـهــا اGـصــدّرون وكـذا اإلعــانـة
rاخملصصة لإلنشاء األولي للوحدات التجارية في األسواق اخلارجية

- اإلعـانــة اخملــصـصــة لــطــبع وتـوزيـع الـدعــائم الــتــرقـويــة لــلــمـنــتــوجـات واخلــدمــات اGــوجـهــة لــلـتــصــديـر
              r(...إحداث مواقع إلكترونية )واستعمال التقنيات احلديثة لإلعالم واالتصال

- اإلعـانـة اخملـصــصـة إلنـشــاء الـعالمـات الــتـجـاريـة وكــذا الـتـكــفل ~ـصـاريـف حـمـايـة اGــنـتـجــات اGـوجـهـة
لـلـتـصديـر في اخلـارج (الـعالمـات الـتـجاريـة والـعالمـات وبـراءات االخـتـراع) وتمـويل اGـيـدالـيـات واألوسـمة
اGـمـنـوحة سـنـويا لـلـمصـدرين ذوي الـنـجاعـة واGـكافـآت عـلى األبـحاث اجلـامـعيـة اGـتـعلـقـة بالـصـادرات خارج

rاحملروقات

rتعلقة بالتصديرGهن اGاإلعانة اخملصصة لتطبيق برامج التكوين في ا -

rواد القابلة للتلف أو ذات الوجهة البعيدةGجزء من مصاريف النقل لتصدير ا -

- جـزء من اGـصـاريف اGـتعـلـقـة بـالـتـنـظيـم واGشـاركـة في الـتـظـاهـرات اخلـاصة اGـنـظـمـة عـلى اGـسـتوى
الوطني واخملصصة لترقية اGنتجات اجلزائرية اGوجهة للتصدير. 

يكون اآلمر بصرف هذا احلساب ..................... (الباقي بدون تغيير) ..................".

اGـادة اGـادة 89 :  : يــفــتح في كـتــابــات اخلـزيــنـة حــسـاب تــخـصــيص خــاص رقـمه 141-302 وعـنــوانه "الــصـنـدوق
الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015".
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يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
rمخصصات ميزانية الدولة -

rساهمات احملتملة من اجلماعات احملليةGا -
rنظمات الوطنيةGمساهمات ا -

rالهبات والوصايا -
rتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرهاGجميع اإليرادات األخرى ا -

rاسترداد التسبيقات -
- غيرها.

في باب النفقات :في باب النفقات :

الــنـفــقـات اGـتـصـلـة بـتـحـضـيـر وتـنـظـيـم وسـيـر تـظـاهـرة "قـسـنـطـيـنـة عـاصـمـة الـثـقـافـة الـعـربـية 2015"
اGتمثلة في :

rنفقات التسيير -
- مخصصات للمؤسـسات حتت الوصاية ~قرر من الوزير اGـكلف بالثقافة بعـنوان النفقات اGتصلة

rذكورة أعالهGرتبطة بتنفيذ العمليات اGعهودة إليها ونفقات التسيير اGبالعمليات ا
- نــفـقـات األشـغــال والـتـأهــيل والـتـرمــيم وإعـادة االعـتــبـار وجتـهــيـز اGـسـاحــات اخملـصـصــة Gـهـام الــلـجـنـة

التنفيذية وسيرها.

الوزير اGكلف بالثقافة هو اآلمر بالصرف الرئيسي لهذا احلساب.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGـادة اGـادة 90 : : تـتــمم أحـكـام اGـادة 144 من األمـر رقم 94-03 اGـؤرخ في 31 ديـسـمــبـر سـنـة 1994 واGـتـضـمن
قانون اGالية لسنة r1995 اGعدلة واGتممةr وحترر كما يأتي :

"اGـادة 144 : يـفـتح في كـتـابـات اخلـزيـنـة حـسـاب تـخـصـيص خـاص رقـمه 080-302 وعـنـوانـه "الـصـندوق
الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية اGائيات".

يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

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

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

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

................................... (بدون تغيير) .............................................
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في باب النفقات :في باب النفقات :

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

الـتغـطـية اإلجـمـاليـة لـتـكالـيف فـوائد قـروض احلـملـة وقـروض االستـغالل واالسـتـثمـار الـواجب منـحـها
ألنشطة الصيد البحري وتربية اGائيات. 

يسيـر هذا احلساب الـذي يكون الـوزير اGكـلف بالصيـد البحـري اآلمر الرئـيسي بصـرفه في حسابات
أمX اخلزينة الرئيسي وأمناء اخلزينة في الواليات.

يـتـصرف مـديـر الـصـيـد الـبحـري واGـوارد الـصـيـديـة بصـفـته آمـرا ثـانـويـا بصـرف حـسـاب الـتـخـصيص
اخلاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية اGائيات".

اGـادة اGـادة 91 : : تـعـدّل وتـتـمّم أحـكـام اGادة 136 من اGـرسـوم الـتـشـريـعي رقم 93-01 اGـؤرخ في 26 رجب عـام
1413 اGوافق 19 يناير سنة 1993 واGتضمن قانون اGالية لسنة 1993 وحترر كما يأتي :

"اGـادة 136 : يـفـتح في كـتـابـات اخلـزيـنـة حـسـاب تـخـصـيص خـاص رقـمه 069-302 وعـنـوانـه "الـصـندوق
اخلاص للتضامن الوطني".

و يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- ................................. ( بدون تغيير)....................................................
- ................................. ( بدون تغيير)....................................................
- ................................. ( بدون تغيير)...................................................
- ................................. ( بدون تغيير)...................................................

- االشتراكات اGالـية اGدفوعة من طرف اGستخدمX الذين ال يقومون بتخصيص 1 % على األقل من
مـنـاصب الـعـمل لـألشـخـاص اGـعـوقـrX طـبـقـا ألحـكــام اGـادة 27 من الـقـانــون رقـم 02-09 اGـؤرخ في 25 صـفـر

عام 1423 اGوافق 8 مايو سنة 2002 واGتعلق بحماية األشخاص اGعوقX وترقيتهم.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- ................................. ( بدون تغيير)...................................................
- ................................. ( بدون تغيير)...................................................

- إعـانات اGـستـخدمـX الـذين يقـومون بـتهـيئـة وجتـهيـز منـاصب العـمل لألشـخاص اGـعوقـX في إطار
االتفاقيات اGبرمة مع الدولة واجلماعات اإلقليمية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم".

اGـادة اGـادة 92 : : تــعـدل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 189 مـن الـقــانـون رقم 91-25 اGـؤرخ في 18 ديـســمـبــر سـنـة 1991
واGتضمن قانون اGالية لسنة 1992 وحترر كما يأتي:

"اGـادة 189 : يـفــتح في كـتــابـات اخلــزيـنـة حــسـاب تــخـصـيـص خـاص رقـمه 065-302 وعــنـوانه " صـنـدوق
البيئة وإزالة التلوث".
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ويقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
.................................( بدون تغيير)....................................................

في باب النفقات :في باب النفقات :
rترقية أنشطة استرجاع النفايات و تثمينها -

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

اGـادة اGـادة 93 : : تـتــمّم مــدونـة نــفـقــات حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 048-302 الــذي عـنــوانه "تــعـويــضـات
بـعـنـوان األمالك اخملـصصـة لـلـصنـدوق الـوطـني لـلـثورة الـزراعـيـة " الـذي  � فتـحه ~ـوجب أحـكـام اGادة 194
من الــقــانـون رقم 87-20 اGـؤرخ في 23 ديـسـمـبـر سـنـة 1987 واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيـة لـسـنـة r1988 اGـعـدل

واGتممr كما يأتي :
"- صــرف تـعـويـضـات لـفـائــدة أصـحـاب حق االنـتـفـاع الـذيـن تـقع أراضـيـهم الـزراعــيـة في قـطـاعـات غـيـر
قـابــلـة لــلـتــعـمــيـر والــذين نــزعت مـنــهم مــلـكــيـة هــذه األراضي بـغــرض اسـتــعـمــالــهـا كــعـقــارات من أجل إجنـاز

مشاريع التنمية في إطار البرنامج الوطني للتنمية".

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مختلفة مطبقة على العمليات اGالية للدولةأحكام مختلفة مطبقة على العمليات اGالية للدولة

اGادة اGادة 94 : : تـكتـسي طابـعا احـتياطـيا االعـتمـادات اGسـجلـة في الفصـول التي تـتضـمن نفـقات الـتسـيير
اGبينة أدناه : 

r1 - رواتب النشاط
rنح اخملتلفةG2 - التعويضات وا

rمنح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي rالرواتب rتعاقدونGستخدمون اG3 - ا
rنح العائليةG4 - ا

r5 - الضمان االجتماعي
rسبقة و مصاريف التكوينGنح و تعويضات التدريب والرواتب اG6 - ا

7 - إعـانات الـتسـييـر اخملصـصة لـلمـؤسسات الـعمـوميـة اإلدارية اGـنشـأة حديـثا أو الـتي تـبدأ الـنشاط
rاليةGخالل السنة ا

8 - النفقات اGرتبطة بالتزامات اجلزائر إزاء الهيئات الدولية (اGساهمات واالشتراكات).

اGادة اGادة 95 : : ينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائرr في 27 صفر عام 1435 اGوافق 30 ديسمبر سنة 2013.

عبـد العزيـز بوتفليـقـةعبـد العزيـز بوتفليـقـة
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اGالحقاGالحق
اجلـدول (أ)اجلـدول (أ)

اإليرادات النهائية اGطبقة على ميزانية الدولة لسنة اإليرادات النهائية اGطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2014

866.120.000

59.300.000

853.330.000

510.720.000

3.000.000

485.700.000

2.267.450.000

21.000.000

64.000.000

-

85.000.000

288.000.000

288.000.000

2.640.450.000

1.577.730.000

4.218.180.000

اGبالغ (بآالف دج)اGبالغ (بآالف دج)إيرادات اGيزانيةإيرادات اGيزانية

1 - اGوارد العادية  - اGوارد العادية 

1 .  . 1 اإليرادات اجلبائية : اإليرادات اجلبائية :

001 - 201 - حواصل الضرائب اGباشرة..........................................

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

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

(مـــــــنـــــــهــــــــا الـــــــرسـم عـــــــلـى الـــــــقــــــــيـــــــمــــــــة اGـــــــضـــــــافــــــــة عـــــــلـى اGـــــــنــــــــتـــــــوجـــــــات
اGستوردة)...............................................................................

004 - 201 - حواصل الضرائب غير اGباشرة....................................

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

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1)

1 .  . 2  اإليرادات العادية : اإليرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل األمالك الوطنية.........................................

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 اGوارد العاديةمجموع اGوارد العادية

2 - - اجلباية البترولية : اجلباية البترولية :

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

اجملموع العام لإليراداتاجملموع العام لإليرادات
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اجلـدول (ب)اجلـدول (ب)
توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2014 حسب كل دائرة وزاريةحسب كل دائرة وزارية

9.422.733.000

2.712.507.000

955.926.000.000

540.708.651.000

30.617.909.000

72.365.637.000

87.551.455.000

41.050.228.000

4.452.530.000

233.232.749.000

24.260.117.000

241.274.980.000

38.922.265.000

 13.148.714.000

19.405.864.000

19.449.647.000

2.405.141.000

 18.630.359.000

696.810.413.000

270.742.002.000

25.233.155.000

49.491.196.000

135.822.044.000

23.801.125.000

277.547.000

274.291.555.000

365.946.753.000

36.791.134.000

3.680.186.000

3.007.737.000

2.323.410.000

4.243.755.743.000

470.696.623.000

4.714.452.366.000

اGبالغ (دج)اGبالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

رئاسة اجلمهورية.........................................................................
مصالح الوزير األول....................................................................
وزارة الدفاع الوطني...................................................................
وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...................................................
وزارة الشؤون اخلارجية...............................................................
وزارة العدل................................................................................
وزارة اGالية...............................................................................
وزارة الطاقة واGناجم..................................................................
وزارة التنمية الصناعية وترقية االستثمار...................................
وزارة الفالحة والتنمية الريفية....................................................
وزارة الشؤون الدينية واألوقاف...................................................
وزارة اجملاهدين...........................................................................
وزارة اGوارد اGائية.....................................................................
وزارة النقل................................................................................
وزارة األشغال العمومية...............................................................
وزارة السكن والعمران واGدينة....................................................
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة..................................................
وزارة االتصال............................................................................
وزارة التربية الوطنية................................................................
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي............................................
وزارة الثقافة..............................................................................
...................................................XهنيGوزارة التكوين والتعليم ا
وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة...............................
وزارة التجارة............................................................................
وزارة العالقات مع البرGان...........................................................
وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي...................................
وزارة الصحة والسكان وإصالح اGستشفيات...................................
وزارة الشباب والرياضة..............................................................
وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال..................................
وزارة السياحة والصناعة التقليدية...............................................
وزارة الصيد البحري واGوارد الصيدية..........................................
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي............................................................................
التكاليف اGشتركة......................................................................
اجملموع العاماجملموع العام...............................................................................



اجلـدول (ج)اجلـدول (ج)
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2014 حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآالف دج)(بآالف دج)

2.820.500

203.520.500

29.347.000

 

781.640.900

243.865.900

236.615.100

127.536.000

360.000.000

65.000.000

2.050.345.900

661.368.310

70.000.000

160.000.000

891.368.310

2.941.714.210

اعتمادات الدفعاعتمادات الدفعالقطاعاتالقطاعات رخص البرنامجرخص البرنامج

2.972.000

229.135.500

34.455.000

920.347.600 

231.721.400

219.301.600

116.384.500

510.000.000

65.000.000

2.329.317.600

-

130.000.000

285.000.000

415.000.000

2.744.317.600

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

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

دعم اخلدمات اGنتجة..................................................

اGنشآت القاعدية االقتصادية واإلدارية.........................

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

اGنشآت 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)...................

البرنامج التكميلي لفائدة الواليات.............................

احتياطي لنفقات غير متوقعة....................................

اجملموع الفرعي لعمليات برأس اGالاجملموع الفرعي لعمليات برأس اGال............................

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز...........................................
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