
العدد العدد 80
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

اخلميس اخلميس 24  محرم عام محرم عام 1432 هـهـ
اHوافق اHوافق 30  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قانون رقم انون رقم 10 -  - 13 مؤرخ  مؤرخ في في 23 محرم عام  محرم عام 1432 ا1وافق  ا1وافق 29 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة %2010
يتضمن قانون ا1الية لسنة يتضمن قانون ا1الية لسنة 2011.
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قـوانـيـنقـوانـيـن
قانون رقم قانون رقم 10 -  - 13 مؤرخ  مؤرخ في في 23 محرم عام  محرم عام 1432 اHوافق  اHوافق 29 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة q2010 يتضمن قانون اHالية لسنة q يتضمن قانون اHالية لسنة 2011.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن رئيس اجلمهورية

qواد 119 و 122 و 125 و126 منهHال سيما ا qبناء على الدستور -
Wـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7 يـولـيـو سـنـة 1984 واHـؤرخ في 8 شـوال عـام 1404 اHو{ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84 - 17 ا -

qتمّمHعدّل واHا qاليةHا
qوبعد رأي مجلس الدولة
qانHوبعد مصادقة البر

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

أحكـام  تمهيديــةأحكـام  تمهيديــة

اHـادة األولى اHـادة األولى : مع مــراعــاة أحـكــام هــذا الــقـانــونq يــواصل في ســنـة 2011 حتــصــيل الـضــرائب اHــبــاشـرة والــرسـوم
اHــمـاثـلـة والـضــرائب غـيـر اHـبــاشـرة والـضـرائب اخملــتـلـفـة وكــذا كل اHـداخـيل واحلـواصـل األخـرى لـصـالح الــدولـةq طـبـقـا
لـلقـوانW والـنصـوص التطـبيـقيـة اجلاري بـها العـمل عنـد تاريخ نـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الرسـميـة للـجمـهورية

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
كمـا يواصل خالل سنة q2011 طبقا للـقوانW واألوامر واHـراسيم التشـريعية والـنصوص التـطبيقـية اجلاري بها
الـعمـل عنـد تـاريخ نـشـر هذا الـقـانـون في اجلـريدة الـرسـمـيـة للـجـمـهـورية اجلـزائـريـة الـد�قـراطـيـة الـشعـبـيـةq حتـصيل
مـخـتـلف احلــقـوق واحلـواصل واHـداخــيل اخملـصـصـة لــلـحـسـابــات اخلـاصـة لـلـخــزيـنـة واجلـمــاعـات اإلقـلـيـمــيـة واHـؤسـسـات

العمومية والهيئات اHؤهلة قانونا.

اجلزء األولاجلزء األول
طرق التوازن اHالي ووسائلهطرق التوازن اHالي ووسائله

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

(للبيان)(للبيان)

الفصل الفصل الثانيالثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية

القسم القسم األولاألول
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةالضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة

اHادة اHادة 2 :  : تعدل أحكام اHادة 13 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :
"اHادة 13 : 1 - ............................... (بدون تغيير)............................

2 - ............................... (بدون تغيير)............................
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3 - تستفيد من إعفاء دائم بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي :
- اHؤسسات التابعة .................... (بدون تغيير) .........................

- مبالغ...................................... (بدون تغيير حتى) الفرق اHسرحية.
- اHداخيل احملققة من النشاطات اHتعلقة باحلليب الطبيعي اHوجه لالستهالك على حالته".

اHادة اHادة 3 :  : تعدل أحكام اHادة 17 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي : 

"اHـادة 17 : يـحـدد الـربح الـذي يـدرج في وعـاء الـضـريـبـة عـلى الـدخل اإلجـمـاليq فـيمـا يـخص اHـكـلـفـW بـالـضـريـبة
الذين ال يخضعون للنظام اHبسط اHنصوص عليه في اHادة 20 مكررq حسب نظام الربح احلقيقي وجوبا".

اHادة اHادة 4 :  : تعدل أحكام اHادة 20 مكرر 1 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

"اHـادة 20 مـكـرر1 : يـتــعـW عـلى اHـكـلـفـW بـالــضـريـبـة اHـذكـورين في اHـادة 20 مـكـرر أعالهq اكـتــتـاب تـصـريح عـلى
األكثر يوم 30 أبريل من كل سنة ...... (بدون تغيير حتى) تسلم اإلدارة اجلبائية استمارة  التصريح.

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية �دد أجل االستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه".

اHادة اHادة 5 :  : تتمم أحكام اHادة 21 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

"اHادة 21 : (1) و(2) ..................( بدون تغيير) .............................

3) يـطـبق عـلى األربـاح اHـعـاد اسـتثـمـارهـا تـخـفـيض نـسـبته 30 % فيـمـا يـخص حتـديـد الدخل الـواجب إدراجه في
أسس الضريبة على الدخل اإلجمالي وفقا للشروط اآلتية :

أ) يـجب إعـادة اسـتـثــمـار األربـاح في االسـتـثـمـارات االهـتالكـيـة (اHـنـقـوالت أو الـعـقـارات) بـاسـتـثـنـاء الـسـيـارات
الـسياحيـة التي ال تشـكل األداة الرئيـسية للـنشاط خالل الـسنة اHالـية لتحـقيقـها أو خالل السنـة اHاليـة اHوالية. وفي
هـذه احلالـة األخـيرةq يـجب عـلى اHسـتـفيـدين من هـذا االمتـيـاز اكتـتاب الـتـزام بإعـادة االسـتثـمارq دعـمـا لتـصـريحـاتهم

السنوية. 
ب) لالسـتـفـادة من هـذا الـتـخـفـيضq يـجب أن �ـسـك اHـسـتـفـيـدون مـحـاسـبـة مـنـتـظـمـة. وفـضال عن ذلكq يـجب أن
يـبـيّــنـوا بـصـورة �ـيـزة في الـتـصـريح الـســنـوي نـتـائج األربـاح الـتي �ـكـنـهـا االســتـفـادة من الـتـخـفـيض وإحلـاق قـائـمـة

االستثمارات احملققة مع اإلشارة إلى طبيعتها وتاريخ دخولها في األصول وكذا سعر كلفتها.
ج) يـجب عـلـى األشـخـاصq في حـالـة الـتــنـازل أو وقف الـتـشـغـيل الــذي حـدث في أجل أقل من خـمس (5) سـنـوات
ولـم يـتــبع بــاســتـثــمــار فـوريq أن يــدفــعــوا لـقــابض الــضــرائب مـبــلــغــا يـســاوي الــفـرق بــW الــضــريـبــة اHــفـروض دفــعــهـا
والضريبة اHـسددة في سنة االستـفادة من التخـفيض. وتطبق على احلـقوق اإلضافيـة اHفروضة على هـذا النحو زيادة

قدرها 5 %.
كـما تـؤسس ضـريبـة تـكـميـلـية ضـمن نـفس الشـروط في حـالـة عدم احـتـرام االلتـزام اHـذكور في الـفـقرة 3 - أ من

هذه اHادة مع زيادة قدرها 25 %".

اHادة اHادة 6 :  : تعدل أحكام اHادة 36 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

"اHـادة 36 : تـعــفى مـن الـضــريــبــة عـلـى الـدخل اإلجــمــالي ....... (بــدون تــغـيــيــر حــتى) تــاريخ مــنـحــهــا وتــاريخ بـدء
نشاطها.

كـمـا تـستـفـيد مـن إعفـاء دائمq بـعـنوان الـضـريبـة عـلى الـدخل اإلجمـاليq اHـداخـيل احملقـقـة في الـنشـاطـات اHـتعـلـقة
باحلليب الطبيعي اHوجه لالستهالك على حالته".
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اHادة اHادة 7 :  : تعدل أحكام اHادة 53 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

"اHــادة 53 : يــتــعــW عــلـى األشــخــاص اHــســـتــفــيــديـن من اإليــرادات اHــنـــصــوص عــلــيـــهــا في اHــواد من 45 إلى 51 أن
يكتتبوا على األكثر يوم 30 أبريل من كل سنةq تصريحا ...... (بدون تغيير حتى) Hكان فرض الضريبة عليهم.

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية �دد أجل االستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه".

اHادة اHادة 8 :  : تعدل أحكام اHادة 59 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

"اHــادة 59 :  1 - يــتــعــW عــلى اHــســتــفــيــدين من فــوائــدq اHــقــيــمــW في اجلــزائــر والــذين يــتم الــدفع أو الــتــســجــيل
بـالنـسبـة لهـم في حسـاب دائن أو مدين خـارج اجلـزائرq أن يـكتـتـبوا عـلى األكثـر يوم 30 أبـريل من كل سـنةq تـصريـحا

خاصا .....( بدون تغيير حتى) Hكان فرض الضريبة.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية �دد أجل االستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.

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

اHادة اHادة 9 :  : تعدل أحكام اHادة 75 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

"اHادة 75 : 1 و2 ...................... (بدون تغيير) ..........................
3) يجـب على كـل شخص طـبـيـعي أو اعـتـبـاريq يـدفع مرتـبـات أو أجـورا أو تـعـويـضات أو أتـعـابـا أو مـعـاشات أو
ريـوعا عـمريـة أن يقـدم Hفـتش الضـرائب اHبـاشرة Hـكان وجـود مسـكنه أو مـقر مـؤسسـته أو اHكـتب الذي أجـرى الدفع
خالل الـسـنة الـسـابـقةq عـلى األكـثـر يوم 30 أبـريل من كل سـنة جـدوال {ـا فيـهـا عـلى حامل مـعـلـوماتي  يـتـضمن ..........

(بدون تغيير حتى) عن سنة واحدة.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية �دد أجل االستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.

4 و5 - .......................... (بدون تغيير) .................................. .".

اHادة اHادة 10 :  : تعدل وتتمم أحكام اHادة 138 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترّر كما يأتي :

"اHادة 138 : 1 - تستفـيد النشاطـات اHمارسة من طرف الشـباب اHستثـمر ..... (بدون تغييـر حتى) في اHنطقة
التي يجب ترقيتها ورقم األعمال اإلجمالي.

2 - تعفى التعاونيات االستهالكية...... (بدون تغيير حتى) من طرف الديوان أو بترخيص منه.
- اHداخيل احملققة من النشاطات اHتعلقة باحلليب الطبيعي اHوجه لالستهالك على حالته.

3 - تسـتـفيـد من اإلعفـاء Hدة عـشر (10) سـنواتq اHـؤسسـات السـيـاحيـة احملدثـة من قبل مـستـثمـرين وطنـيW أو
أجانب باستثناء الوكاالت السياحية واألسفار وكذا شركات االقتصاد اخملتلط الناشطة في القطاع السياحي.

4 - تــســتــفــيــد من اإلعــفـاء Hــدة ثالث (3) ســنـوات ابــتــداء من تــاريخ بــدايــة �ـارســة الــنــشــاطq وكـاالت الــســيــاحـة
واألسفار وكذا اHؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها احملقق بالعملة الصعبة.

5 - تستفيد من إعفاء دائمq العمليات اHدرة للعملة الصعبة وال سيما :
- عمليات البيع اHوجهة للتصدير.
- تأدية اخلدمات اHوجهة للتصدير.

�نح اإلعفاء اHذكور في البندين 4 و5 من هذه اHادةq حسب نسبة رقم األعمال احملقق بالعملة الصعبة.
وتـتـوقف االسـتـفـادة من أحكـام هـذه الـفـقـرة على تـقـد� اHـعـني إلى اHـصالـح اجلبـائـيـة اخملـتصـة وثـيـقـة تـثبت دفع

هذه اإليرادات لدى بنك متوطن باجلزائر.
Wالـنـقل الــبـري والـبـحـري واجلــوي وعـمـلـيــات إعـادة الـتـأمـ qـادةHال �ــكن االسـتـفـادة من أحــكـام الـبـنـد 5 من هــذه ا

والبنوك".
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اHادة اHادة 11 : تعدل أحكام اHادة 151 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي : 

"اHادة 151 : 1 - يتعW على األشخاص اHعنويW ..... (بدون تغيير حتى) اخلاصة بالتصريح. 

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية �دد أجل االستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.
2 - ........................... (بدون تغيير) ...........................................
3 - ........................... (بدون تغيير) .........................................".

اHادة اHادة 12 : تعدل أحكام اHادة 152 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

"اHـادة 152 : يـجب عـلى اHـكـلـفـW بـالـضريـبـة اHـذكـورين فـي اHادة 136 ........... (بـدون تـغــيـيـر حـتى) وإلى جـانب
تـقد� التـصريح اHـنصوص عـليه في اHادة q151 فـإن اHكلـفW بالـضريبـة ملزمـون بأن يـسجلـوا على االستـمارات التي

تعدها وتقدمها اإلدارة :
- مسـتــخلـصـات احلــسـابـات اخلاصـة بعـملـيات احملاسبـة كما حتـددها القوانـW واألنظمة اHـعمول بهـاq وال سيما
مـنــهــا مـلـخص عن حـسـاب النـتـائج ونـسـخـة من حصـيـلـتـهم وكـشف اHـصاريف الـعـامـةq حـسب طـبيـعـتـهـا واالهـتالكات

qشكلة باقتطاع من األرباح مع اإلشارة بدقة إلى غرض هذه االهتالكات واألرصدةHواألرصدة ا
qجدوال للنتائج للسماح بتحديد الربح اخلاضع للضريبة -

qذكورHهني اHكشفا للمدفوعات اخلاصة بالرسم على النشاط ا -
وتقدم الشركات ................ ( الباقي بدون تغيير) ....................................".

اHادة اHادة 13 : تعدل أحكام اHادة 162 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

"اHادة 162 : تلـزم اHؤسـسات األجنـبية بـاكتتـاب تصريح وفق الـنموذج الـذي تقدمه اإلدارة وإرسـاله إلى مفتش
الضرائب اHباشرة Hكان فرض الضريبة على األكثر يوم 30 أبريل من كل سنة.

ويجب أن يرفق هذا التصريح ........... (بدون تغيير حتى) اHساعدة التقنية.

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية �دد أجل االستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه".

اHادة اHادة 14 : تعدل أحكام اHادة 197 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

"اHادة 197 : تتوفر الواليات والبلديات والصندوق اHشترك للجماعات احمللية على الضرائب اآلتية :

1 ) الضرائب احملصلة لفائدة............ (بدون تغيير حتى) احمللية :
- الرسم على النشاط اHهني.

2) الضرائب احملصلة...............(الباقي بدون تغيير )................... ".  

اHادة اHادة  15 : تعدل أحكام اHادة 267 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

"اHادة 267 : حتصل لفائدة..........( بدون تغيير حتى) في هذا اجلزء.

يحدد {وجب قانون اHالية ........(بدون تغيير حتى) للجماعات احمللية.

اHادة اHادة 16 : تعدل أحكام اHادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

"اHادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة :
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1 - األشخاص الطبيعيون ...........(بدون تغيير حتى) لهذه التجاوزات.
تستثنى من نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة :

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

- عمليات................................ (بدون تغيير).......................................
- موزعو................................ (بدون تغيير).......................................

- اHكلفون بالضريبة.................. (بدون تغيير).......................................
- األشخاص الذين يقومون بعمليات البيع....... (بدون تغيير)..........................

- الفرازون وجتار........................(بدون تغيير).....................................
- الصناع وجتار اHعادن الثمينة.

يسري مفعول األحكام................( الباقي بدون تغيير).....................".
اHادة اHادة 17 : تعدل أحكام اHادة 291 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

"اHـادة 291 : بـخــصــوص الــضــريــبــة عــلى الــدخل اإلجــمــالـي والـضــريــبــة عــلى أربــاح الــشــركــات وكــذا الــرسم عــلى
الـنـشـاط اHـهـني اHـنصـوص عـلـيـهـا في اHــواد 1 و135 و 217 و230  يـرخص لـلـمكـلـفـW بـالضـريـبـة ......... (الـبـاقي بدون

تغيير)........ " .
 اHـادة اHـادة 18 : تـعـدل أحـكــام اHـادتــيـن 355 - 1 و356 - 2 من قـانـون الــضـرائب اHـبـاشـرة والـرســوم اHــمـاثـلـة وحتـرر

كما يأتي :
"اHادة 355 - 1 : فيـما يخص اHكلفW بـالضريبة غير األجراء الـذين قيدوا في جدول السنة الـسابقة {بلغ يفوق
ألـفا وخـمسـمائـة دينار (1.500 دج)q يتم أداء الـضريـبة عـلى الدخلq اسـتثـناء ألحـكام اHادة  354 بدفع تـسبـيقW (2) من
 20 فــبــرايـر إلى 20 مـارس ومن 20 مــايــو إلى 20 يــونـيــو من الــسـنــة الــتي تـلـي الـســنــة الـتي حــقــقت فــيـهــا األربـاح أو

اHداخيل اHعتمدة كأساس حلساب الضريبة اHذكورة أعاله.      
....................................(الباقي بدون تغيير).................................. ".

"اHادة 356 - 1 : .......................... (بدون تغيير )......................................
2 - اسـتــثـنـاءً ألحــكـام اHـادة 354 يــتـرتب عـن الـضــريـبـة عــلى أربــاح الـشـركــات أداء ثالثـة ( 3 ) تـسـبــيـقـات من 20
فـبراير إلى 20 مارس ومن  20 مايو إلى 20 يـونيو ومن 20 أكـتوبر إلى 20 نـوفمبـر من السنـة التي تلي الـسنة التي

حققت فيها األرباح اHعتمدة كأساس حلساب الضريبة اHذكورة أعاله.      
Wبـالـضــريـبـة اخلـاضـعـ WــكـلـفـHيـتم حـسـاب األقـســاط الـوقـتـيـة ودفــعـهـا إلى قـابض الـضــرائب اخملـتص من طـرف ا

للضريبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق.
....................................(الباقي بدون تغيير).................................. ".

اHادة اHادة 19 : تعدل وتتمم أحكام اHادة 406 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترّر كما يأتي :

"اHــادة 406 : الـــقـــابـــضـــون مـــســـؤولـــون عن الـــضــــرائب ...... (بـــدون تـــغـــيـــيـــرحـــتى) اجلـــاري بـه الـــعـــمل في مـــجـــال
التحصيل.

بغض النظر عن األحكام اHنصوص عليها ال سيما في اHادتW 74 و 80 من قانون اإلجراءات اجلبائيةq وبالنسبة
للمؤسسات األجـنبية التي ال تتـوفر على منشأة مـهنية دائمة بـاجلزائر وعندما يـتعلق الدين اجلبائي بـعقد في نهاية
WكلفHبالغ الواقعة على عاتق اHمجموع ا qقتضيات الدفع الفوريH أن يطلب قـابض الضرائب وفقا Wيتع qالتنفيذ
بـالـضـريـبـة غـيـر اHـسـتقـريـن ما عـدا فـي حـالة مـا إذا قـدّم هـؤالء اHـكـلـفـون ضـمـانـاتq بـنـكـيـة أو غـيـرهـاq كـفـيـلـة بـضـمان

التحصيل الالحق للمبالغ اHستحقة". 



24 محرم عام  محرم عام 1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 880
30  ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010 م م

القسم الثانيالقسم الثاني
التسجيلالتسجيل

أحكام جبائيةأحكام جبائية
التسجيلالتسجيل

اHــادة اHــادة 20 : حتـــول أحـــكـــام اHــواد 12 مـــكــرر و 12 مـــكــرر 3 و36 - 2 و36 - 4 و39  و40 - 2 و41 و43 و101 و102 و103
و104 و105 و106 و107 و108 و118 و118 مـــكــرر و 124 و126 و144 و145 و148 و149 و159 و215 من قـــانــون الـــتـــســـجــيل
إلى قـانـون اإلجــراءات اجلـبـائـيــة وتـصـبـحq عـلى الـتــوالـيq اHـواد 38 مـكــرر و38 مـكــرر أ و38 مـكــرر 1 و38 مـكــرر 1 أ
مــكــرر 1 د  و38 مـكــرر2  و 38 مـــكـــرر 2 أ و38 مــكــــرر 2 ب و38 مـكـــرر 2 ج و 38 مــكــرر 1 ب و38 مـكـــرر 1 ج و38  
و38 مـكرر2 د و38 مـكـرر 2 هـ و38 مـكـرر 2 و  و38 مـكـرر 2 ي و38 مـكــرر 3 و38 مـكرر 3 أ و 38 مـكرر 4 و38 مـكرر 4 أ

و64 مكرر و53 مكرر و46 مكرر و46 مكرر 1 و38 مكرر 5  و64 مكرر 1.

اHادة اHادة 21 : تلغى أحكام اHواد 142 مكرر و 185 و186 و187  من قانون التسجيل.

اHـادة اHـادة 22 : تـلـغى أحــكـام اHـواد  12 مـكـرر 4 و12 مـكـرر 5 و12 مـكـرر 6 و33 و66 و67 و68 و77 مـكـرر و82 و97 و132
و 146 و167 مـكـرر و 211 و224 و251 مـكـرر و254 و272 مـكـرر 4 و279 و289 و291 و318 و342 و347 مـكـرر 3 من قـانـون

التسجيل.

اHادة اHادة 23 : تعدل أحكام اHادة 250 من قانون التسجيل و حترر كما يأتي :

"اHادة 250 : يحصل الرسم اHؤسس {وجب اHادة 248 أعاله ......... (بدون تغيير).............
يبقى الرسم على احلصة اHقدمة...... (بدون تغيير حتى) قد حتملت الضريبة على أرباح الشركات.

غير أنه................................( الباقي بدون تغيير)............................".

القسم الثالثالقسم الثالث
الطابعالطابع

أحكام جبائيةأحكام جبائية
الطابعالطابع

اHـادة اHـادة 24 : حتـول أحــكـام اHـواد 7 و21 و22 و96 و 107 و108 مـن قـانــون الـطــابع إلى قــانــون اإلجـــراءات اجلـــبـائــيــة
وتصـبـحq على التـواليq اHـواد 38 مكـرر 6 و38 مكـرر 9 و38 مكــرر 9 أ و38 مكرر 7 و38 مكرر 9 ب و38 مكرر 8. 

اHادة اHادة 25 : تلغى أحكام اHواد 43 و44 و45 و46 و47 من قانون الطابع.

اHــادة اHــادة 26 : تـــلـــغى أحـــكـــام اHـــواد 57 و75 و94 و139 و159 و169 و170 و175 و179 و216 و224 و227 و228 و235 و239
و240 و243 و250 و253 و255 و267 و281 و286 و295 مكرر 2 من قانون الطابع.

اHادة اHادة 27 : تعدل أحكام اHادة 302 من قانون الطابع وحترر كما يأتي :

"اHادة 302 : تعفى من القسيمة :

- السيارات ذات رقم التسجيل...............( بدون تغيير).........................

- السيارات التي يتمتع أصحابها............(بدون تغيير) ...........................

qسيارات اإلسعاف -
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- السيارات اجملهزة......................( بدون تغيير )...............................

- السيارات اجملهزة......................( بدون تغيير )...............................

- السيارات اجملهزة......................( بدون تغيير )...............................
- السيارات اجملهزة بوقود غاز البترول اHميع/ وقود".

القسم الرابعالقسم الرابع
الرسوم على رقم األعمالالرسوم على رقم األعمال

اHادة اHادة 28 : تعدل وتتمم أحكام اHادة 9 من قانون الرسوم على رقم األعمال كما يأتي :

"اHادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة اHضافة :

1 ) إلى 8 ) ......................... (بدون تغيير)...................................... 

9 ) اHـواد واخلــدمـات وكــذا األشـغــال الـتي حــددت قــائـمــتـهــا {ـوجب الــتـنــظـيـم اHـتــعـلق بــنـشــاطـات الــبـحث  و/ أو
االسـتـغالل أو النـقل  عن طـريق  أنابـيب احملروقـات وتـميـيع الغـاز وعـزل غازات الـبتـرول اHـميع واHـوجهـة لـتحـويلـها
والسـتــعــمـالــهــا بـصــورة حــصــريـة لألنــشــطـة اHــذكــورة أعاله وكــذا اHـواد واخلــدمــات واألشــغـال اHــوجــهـة لــبــنـاء مــنــشـآت
الـتـكريـرq الـتي تقـتـنيـهـا أو تنـجـزها مـؤسـسة "سـونـاطراك" وكـذلك تـلك اHقـتـناة أو اHـنـجزة حلـسـابهـا وكـذا الشـركات

البترولية اHشتركة معها ومقاولوها من الباطن الذين يعملون في هذا القطاع.

10) إلى 26) ............................ (الباقي بدون تغيير)..................................".

اHادة اHادة 29 : تعدل وتتمم أحكام اHادة 11 من قانون الرسوم على رقم األعمال كما يأتي :

"اHادة 11 : تعفى أيضا من الرسم على القيمة اHضافة عند االستيراد :

1) إلى 7) .............................. (بدون تغيير)................................... 

8) السـفن اHـوجهـة لفـائدة شـركـات اHالحة الـبحـرية الـوطـنيـة ذات الوضـعيـات الـتعـريفـية رقم 01 - 89 و02 - 89
و04 - 89 و05 - 89 و06 - 89 و07 - 89 و08 - 89 من التعريفة اجلمركية ".  

اHادة اHادة 30 : تعدل وتتمم أحكام اHادة 23 من قانون الرسوم على رقم األعمال كما يأتي :

"اHادة 23 : يحدد اHعدل اخملفض للرسم على القيمة اHضافة بـ 7 %.

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

1) و2) ........................... (بدون تغيير)...................................

3 ) العمليات اHنجزة من طرف ورشات اHالحة (البحرية و اجلوية).  
- اHواد واHنتوجات اخلام..................( الباقي بدون تغيير).....................".

اHادة اHادة 31 : تعدل وتتمم أحكام اHادة 29 من قانون الرسوم على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

"اHادة 29 : يكون الرسم عـلى القيمـة اHضافـةq اHذكور في الفـواتير .......... (بـدون تغييـر حتى) الرسم الواجب
تطبيقه على هذه العملية.

فيما يخص اخلصمq يجب أن يدعم كشف رقم األعمال اHنصوص عليه في اHادة 76 وما يليها من قانون الرسوم
على رقم األعمال بجدول {ا فيها على حامل معلوماتي يتضمن بالنسبة لكل مورد ....... (الباقي بدون تغيير) ....".
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اHادة اHادة  32 : تتمم أحكام اHادة 30 من قانون الرسوم على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

"اHـادة 30 : يـتم اخلـصم بـعـنـوان الـشـهـر أو الفـصـل الذي ¦ خـالله دفع الـرسم. وال�ـكن أن يـتم  عـنـدمـا يدفـع مبـلغ
الفاتورة الذي يتجاوز مائة ألف دينار ( 100.000 دج) على كل عملية خاضعة للضريبة نقدا".

اHادة اHادة 33 : تعدل وتتمم أحكام اHادة 39 من قانون الرسوم على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

"اHـادة 39 : يـخـفض مـبـلغ الـرسـم الـقـابل لـلـخـصمq بـالـنــسـبـة لـلـمـديـنـW بـالـضــريـبـة ...........(بـدون تـغـيـيـر حـتى)
 : Wحسب نسبة ناجتة من العالقة ب

-- بــسط الـكـســرq من جـهـةq أي رقـم األعـمـال خــارج الـرسـوم اخلـاضـع لـلـرسم عــلى الـقـيــمـة اHـضـافــة ورقم األعـمـال
اHتعلق بالصادرات من اHنتوجات اخلاضعة لهذا الرسمq والتسليمات اHتممة باإلعفاء من دفع ذلك الرسم. 

-- وبW القاسم اHشتركq من جهة أخرىq أي اHبالغ .... (الباقي بدون تغيير).....".

اHادة اHادة 34 : تعدل وتتمم أحكام اHادة 42 من قانون الرسوم على رقم األعمال كما يأتي:

"اHــادة 42 : �ــكن أن يـــســتــفــيــد من اإلعــفـــاء من الــرسم عــلى الـــقــيــمــة اHــضــافــةq شــريـــطــة أن تــســتــوفى الــشــروط
اHنصوص عليها في اHواد من 43 إلى 49 من هذا القانونq ما يأتي : 

1 - اHــواد واخلـدمــات وكـذا األشــغـال الـتـي حـددت قـائــمـتــهـا {ـوجـب الـتـنــظـيم اHــتـعــلق  بـنــشـاطــات الـبـحث و/ أو
االسـتـغالل أو الـنــقل  عن طـريق أنـابـيب احملــروقـات وتـمـيـيع الـغــاز وعـزل غـازات الـبـتـرول اHـمــيع اHـقـتـنـاة من طـرف
مــورّدي الـشــركـات واHــوجـهــة لـتــحـويــلـهــا بـصـورة حــصـريــة لألنــشـطــة اHـذكـورة أعـاله وكـذا اHــواد واخلـدمــات واألشـغـال

اHوجهة لبناء منشآت التكرير.
وتــطـبق في حــالـة عــدم االسـتــعـمــال احلـصــري لـهــذه اHـواد واخلــدمـات واألشـغــال في الــعـمــلـيـات الــداخـلــة في إطـار

النشاطات اHذكورة أعالهq أحكام اHادة 30 أو اHادة 39 من هذا القانونq حسب احلالة. 
2 - اHشتريات أو البضائع اHستوردة ..........( الباقي بدون تغيير)...............".

اHادة اHادة 35 : تعدل وتتمم أحكام اHادة 79 من قانون الرسوم على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

"اHادة 79 : يجب أن يشيـر الكشف اHنصوص عليه في اHادة 76 من هذا القانون الـذي يتعW تسليمه أيضا على
حامل معلوماتي إلى : 

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

اHادة اHادة  36 : ينـشأ ضـمن الفـصل السـادس من قانـون الرسـوم عـلى رقم األعمـال قسم ثـان عنـوانه "نظـام التـصفـية
اآللية" يتضمن اHادة 83 وحترر كما يأتي :

" اHادة 83 : يصـفى الرسم آلـيا ويـدفع من طرف اHـقتني أو اHـستـفيـد من تأدية اخلـدماتq عـندمـا تنجـز عمـليات
تسليم اHواد أو تـأدية اخلدمات من طرف مكلف بالضريبة مقيم خارج اجلزائر.

حتدد كيفيات هذه التصفية اآلليةq عند احلاجةq بقرار من الوزير اHكلف باHالية".

القسم اخلامسالقسم اخلامس
الضرائب غير اHباشرةالضرائب غير اHباشرة

اHادة اHادة 37 : تعدل أحكام اHادة 3 من قانون الضرائب غير اHباشرة وحترر كما يأتي :

"اHادة 3 : إنّ الـقواعـد اHفـروضة {ـوجب اHواد من 4 إلى 46 وما يـليـهـا تطـبق بصـفة عـامـة. ولكن األحـكام اخلـاصة
بكل واحد من اHنتوجات �كن أن تتممها أو تلغيها ".
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القسم السادسالقسم السادس
اإلجراءات اجلبائيةاإلجراءات اجلبائية

اHـادة اHـادة 38 : يــنـشـأ ضــمن الـفـصـل الـثـالث مـن الـبـاب األول من اجلــزء الـثـاني مـن قـانـون اإلجــراءات اجلـبـائــيـة قـسم
.Wفرعي Wرابع عنوانه "التسجيل والطابع" يتضمن قسم

القسم الرابعالقسم الرابع
" التسجيل و الطابع "" التسجيل و الطابع "
القسم الفرعي األولالقسم الفرعي األول

التسجيلالتسجيل
- " الوثائق اHثبتة للنقل " يحتوي على اHادتW 38 مكرر و38 مكرر أ.

- "نـقل اHــلـكـيـة عن طـريق الــوفـاة" يـحـتـوي عـلى اHـواد 38 مـكـرر 1 و38 مـكـرر 1 أ و38 مـكـرر 1 ب و38 مـكـرر 1 ج
و38 مكرر 1 د.

- "عـدم كفاية الـثمن أو التـقديرات" يحـتوي على اHواد 38 مكرر 2 و38 مكرر  2 أ و38 مكرر 2 ب و38 مكرر 2 ج
و38 مكرر 2 د و38 مكرر 2 هـ و38 مكرر 2 و و38 مكرر 2 ي.

- "حق الشفعة " يحتوي على اHادتW 38 مكرر 3 و38 مكرر 3 أ.
- " العقوبات" يحتوي على اHادتW 38 مكرر 4 و38 مكرر 4 أ.

- توكيد الصدق:
مراقبة ومراجـعة فـهارس اHـوثـقW واحملـضرين الـقـضائيـW ومحافظي البـيع باHزايدة وكـتاب الضبط وأعوان

التنفيذ التابعW لكتابات الضبط وكتاب اإلدارات يحتوي على اHادة  38مكرر 5.

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني
الطابع الطابع 

يحتوي على :يحتوي على :
- " اعتماد بيع وتوزيع الطوابع" يحتوي على اHادة 38 مكرر 6.

- "العقوبات" يحتوي على اHواد 38 مكرر 7 و38 مكرر 8 و38 مكرر 9 و38 مكرر 9 أ و38 مكرر 9 ب.

اHـادة اHـادة 39 : تـنـشــأ اHـادتـان 46 مـكـرر و46 مـكـرر 1 ضـمن الــفـصل الــثـاني من  الــبـاب الــرابع من اجلـزء الــثـاني من
قانون اإلجراءات اجلبائية.

40 : تنـشـأ اHادة 53 مـكـرر ضمن الـفـصل الثـالث من  الـبـاب الرابع من اجلـزء الـثاني مـن قانـون اإلجراءات اHادة اHادة 
اجلبائية.

اHـادة اHـادة 41 : تـنـشــأ اHـادتـان 64 مـكـرر و64 مـكـرر 1 ضـمن الــفـصل الــسـابع من  الــبـاب الــرابع من اجلـزء الــثـاني من
قانون اإلجراءات اجلبائية.

اHادة اHادة 42 : تتمم أحكام اHادة 47 من  قانون اإلجراءات اجلبائية و حترر كما يأتي :

"اHادة 47 : يجوز في كل دعوى أمام اجلهات القضائية..... (بدون تغيير حتى) فيما يخص اجلنايات.

يجـب أن يحـرّر في محضر يودع في أجل شهر واحد (1) مرفق بالوثـائـق لـدى كـتـابة الضـبط التـابعة للجهات
الــقـــضــائـيــة اخملـتــصـةq كل قــرار حتـكـيــمي سـواء عــW احملــكـــمــون مـن طـــرف الـعـدالــة أو ¦ من قـبـل األطـراف وكـذا كل
اتــفـــاق ¦ خـالل ســـريـان الــدعـــوى أو أثــنــاء اخلـــبـرة أو الــتــحــكـــيـم. ويــوضـع هـــذا احملـــضــر حتـت تـصــرف اإلدارة خالل

خمسة عشر(15) يوما حتسب ابتداء من تاريخ اإليداع".
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اHادة اHادة 43 : تعدل أحكام اHادة 11 من قانون اإلجراءات اجلبائية و حترر كما يأتي :

"اHـادة 11 : يــتـعـW عـلـى كل مـسـتـثــمـر فالحي أو مـربّي مــواشي أن يـكـتــتب تـصـريـحــا خـاصـا بـإيــراداته الـفالحـيـة
ويــرسـله إلى مــفـتش الــضـرائب {ـكــان وجـود مـســتـثـمــرته عـلى األكــثـر يـوم 30 أبــريل من كل سـنــة......( بـدون تـغــيـيـر

حتى) في سراديب داخل باطن األرض .
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية �دد أجل االستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه".

اHادة اHادة 44 : تنشأ اHادة 52 مكرر ضمن قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي:

"اHادة 52 مـكرر: يتـعW علـى اHؤسسات أوشـركات التـأمW و/أو إعادة الـتأمW ووسـطاء التـأمW وكذا كـل هيئة
تـمارس عـادة نشـاطـات التـأمW لـلـمنـقوالت أو الـعـقاراتq أن تـرسل فـصلـيا إلى اإلدارة اجلـبـائيـةq جدوال خـاصـا بعـقود

التأمW اHكتتبة لدى وكاالتهمq مع األشخاص الطبيعيW واألشخاص اHعنويW والهيئات اإلدارية.
يــرسل اجلــدول في حــامل مــعــلــومــاتي أو عن طــريق الــبــريــد اإللــكـتــرونـيq خالل الــعـشــرين (20) يــومــا األولى من

الشهر الذي يلي الفصل اHعني.
يعـاقب على أي مخـالفـة ألحكام  الـفقرتـW السـابقتـW بالغـرامة اجلبـائيـة  اHنصـوص عليـها في اHادة 192 - 2 من

."Wفي  كل مرة ال يتم فيها التصريح بعقود التأم qماثلةHباشرة والرسوم اHقانون الضرائب ا

اHادة اHادة 45 : تنشأ اHادة 52 مكرر 1 ضمن قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :

Wالتعي qادة 52 مكـررHنـصوص عليه في اHا Wادة 52 مكرر 1 : يـجب أن يتضمن اجلـدول اخلاص بعقود الـتأمHا"
ورقم التعريف اجلبائي وعنوان اHؤمّن وكذا اHعلومات اآلتية :

- فيما يخص الشخص الطبيعي : االسم واللقب وتاريخ ومكان اHيالد واHهنة والعنوان.
- فــيـمـا يــخص الـشـخـص اHـعـنــوي : الـتـسـمــيـة أو اHـقــر االجـتـمــاعي والـشـكـل الـقـانـونـي ورقم الـتـعــريف اجلـبـائي

والعنوان.
-  فيما يخص الهيئة اإلدارية : التسمية ورقم التعريف اجلبائي والعنوان.

.Wنقوالت: الصنف والعالمة والنوع والقوة ورقم التسجيل وتاريخ اكتتاب عقد التأمHفيما يخص ا -
- فيما يخص العقارات: النوع والعنوان واHساحة ".

اHادة اHادة 46 : تعدل أحكام اHادة 79 من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :

"اHادة 79 : 1 - ........................ (بدون تغيير)............................

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

3 - يتعW أن يبW قرار مدير الضرائب بالوالية مهما كانت طبيعته أسباب وأحكام اHواد التي بني عليها.

يجب تسليم قرار اإلشعار ........(بدون تغيير حتى) مقابل إشعار باالستالم.

اHادة اHادة 47 : تعدل أحكام اHادة 82 من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي : 

"اHادة 82 : 1 - �كن أن ترفع ......(بدون تغيير حتى) أمام احملكمة اإلدارية.

يجب أن ترفع الدعـوى أمام احملكمـة اإلدارية في أجل أربعة (4) أشهر ابتـداء من يوم استالم اإلشعـار الذي يبلغ
من خالله مـديـر الـضـرائب بالـواليـة اHـكـلف بـالضـريـبـة بـالقـرار اHـتـخـذ بشـأن شـكـواهq سـواء أكــان هذا الـتـبـلـيغ قد ¦

قبل أو بعد انتهاء اآلجال اHنصوص عليها في اHادتW 76 - 2 و77 من قانون اإلجراءات اجلبائية. 
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كـما �ـكن الـطعـن أمام احملـكمـة اإلداريـة اخملتـصـة خالل نفس األجـل اHذكـور أعالهq في الـقرارات اHـبـلغـة من طرف
اإلدارةq بـعد أخـذ رأي جلان الـطـعـن عـلى مســتــوى الـدائـرة والواليـة واللــجـنــة اHـركــزية اHــنـصــوص علـيهـا في اHادة

81 مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية. 

2 - �ـكن كل مـشـتك لم يـتـحـصل علـى اإلشعـار بـقـرار مـدير الـضـرائب بـالـواليـة في اآلجـال اHنـصـوص عـلـيـها في
اHادتW 76 - 2 و77 أعالهq أن يرفع النزاع إلى احملكمة اإلدارية خالل األشهر األربعة (4) اHوالية لألجل اHذكور أعاله.

3 - ال يـوقف الـطـعن تـسـديـد احلـقــوق احملـتج عـلـيـهـا. وعـلى الـعـكس من ذلـكq يـبـقى حتـصـيل الـغـرامـات اHـسـتـحـقـة
معلقا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي. 

غـير أنهq �ـكن اHـدين بـالـضـريـبـة أن يـرجئ دفع اHـبـلغ الـرئيـسي احملـتج عـلـيهq شـريـطـة تـقـد� ضمـانـات حـقـيـقـية
لضمان حتصيل الضريبة.

يــجب أن يـقـدم طــلب تـأجـيل الــدفع وفـقـا لـألحـكـام اHـنــصـوص عـلــيـهـا في اHـادة 834 من قــانـون اإلجـراءات اHــدنـيـة
واإلدارية.

تبت احملكمة اإلدارية بأمر وفقا لألحكام اHنصوص عليها في اHادة 836 من قانون اإلجراءات اHدنية و اإلدارية. 

يـكـون األمـر اHـذكـور أعاله قـابال لالسـتـئـنـاف أمـام مـجـلس الـدولـة فـي غـضـون خـمـسـة عـشر (15) يـوما مـن تاريخ
تبليغه".

اHادة اHادة 48 : تعدل أحكام  اHادة 93 من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترركما يأتي :

"اHـادة 93 : يـــجـوز لــلــمـكــلــفـW بــالــضــريــبـة أن يــلــتـمــســوا اإلعـفــاء من الــضـرائـب اHـبــاشــرة اHـفــروضــة قـانــونـا أو
التخفيف منها في حالة العوز أو ضيق احلال التي تضعهم في حالة عجز على إبراء ذمتهم إزاء اخلزينة.

و�كنهم أيضا ..................(الباقي بدون تغيير)..................". 

اHادة اHادة 49 : تعدل أحكام اHادة 153 من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :

"اHـادة 153 : 1 - يــجـب أن تــرسل الــشــكــاوى اHــتــعــلــقــة بــتــحــصــيل الــضــرائب والــرســوم اHــعــدة من طــرف اإلدارة
اجلــبـائــيـةq حـسب احلــالـةq إلى مــديـر كـبــريـات اHـؤســسـات أو إلى مــديـر الـضــرائب بـالــواليـة الـتــابع له مـكــان اإلخـضـاع

الضريبي.

2 - وتكتسي هذه الشكاوى :
- إما شكل اعتراض على إجراء اHتابعة عن طريق االحتجاج احلصري على قانونية شكل إجراء اHتابعة.

- وإما شكل اعتـراض على التحـصيل اجلبـري عن طريق االحتجـاج على وجود إلـزام دفع مبلغ الدين واسـتحقاق
اHبلغ اHطالب به أو غيرها من األسباب التي ال تمس بوعاء وبحساب الضريبة".

اHادة اHادة 50 : تنشأ اHادة 153 مكرر ضمن قانون اإلجراءات اجلبائية و حترر كما يأتي :

"اHادة 153 مـكرر 1 : تقـدم الشـكـاوى التي تـكتـسي شـكل اعتـراض على إجـراء اHـتابـعةq حتت طـائـلة الـبطالنq في
أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ اإلجراء احملتج عليه.

تـقدم الـشكاوى الـتي تكتـسي شكل اعـتراض التـحصـيل اجلبريq حتت طـائلـة البطالنq في أجـل شهر اعـتبارا من
تاريخ التبليغ األول إلجراء اHتابعة.

2 - يجب أن تدعم الشكاوى اHشكلة لالعتراض عن اHتابعات بكل وسائل اإلثبات اHفيدة.
3 - يسلم وصل يثبت استالم الطلب إلى اHكلف بالضريبة".
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اHادة اHادة 51 : تنشأ اHادة 153 مكرر 1 ضمن قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :

"اHادة 153 مكرر 1 : يبت مديـر كبريات اHـؤسسات ومديـر الضرائب بالـواليةq كل حسب مجـال اختصاصهq في
أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تقد� الشكوى.

�ـكن اHشتـكيq في حالـة غياب الـقرار في هـذا األجل أو إذا كان القـرار الصادر لـم يرضهq أن يرفع الـدعوى أمام
احملــكـمــة اإلداريــة في أجل شــهــر واحـد (1) ابــتــداء من تــاريخ إبالغ قــرار اإلدارة أو انــقـضــاء األجل اHــذكــور في الــفــقـرة

أعاله.

و�كـن الطعن في األحـكام الصـادرة عن احملاكم اإلدارية أمـام مجلس الـدولة عن طريق االسـتئنـاف وفقا لـلشروط
و تـبــعـا لإلجــراءات اHـنــصـوص عـلــيـهــا في الـقــانـون رقم 08 - 09 اHـؤرخ في 25 فـبـرايــر سـنـة 2008 واHـتـضــمن قـانـون

اإلجراءات اHدنية واإلدارية.

وال توقف هذه الطعون عمليات الدفع".

اHادة اHادة 52 : تعدل أحكام اHادة 154 من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :

"اHـادة 154 : عـنــدمــا يــبـادر بــطــلب اســتـرداد األشــيــاء احملــجـوزةq في حــالــة حــجـز اHــنــقـوالت و غــيــرهــا من األثـاث
اHــنـقــول لــدفع الــضــرائب واحلــقــوق والــرسـوم الــواقــعــة حتت اHــتــابــعـة ويــقــدم هــذا الــطــلب في اHــقــام األول إلى مــديـر

كبريات اHؤسسات أو مدير الضرائب بالوالية كل حسب مجال اختصاصه. 

يـحـرر طـلب اســتـرداد األشـيـاء احملـجـوزة مـرفـقـا بـجـمـيع وسـائل اإلثـبـات اHـفيـدةq حتـت طائـلـة الـبـطالنq في أجل
شــهــر واحــد (1) ابــتـــداء من الــتـــاريخ الــذي أعـــلم فــيه صـــاحب الــطـــلب بــاحلـــجــز. ويــســـلم وصل عن الـــطــلب إلـى اHــكــلف

بالضريبة احملتج.

يبت مـدير كبـريات اHؤسـسات أو مديـر الضرائب بـالوالية كل حـسب مجال اخـتصاصهq في أجـل شهر واحد (1)
ابتداء من تاريخ تقد� الشكوى.

�ـكن اHــشـتــكيq في حــالـة غــيـاب الــقــرار في أجل شـهــر واحـد (1) أو إذا كــان الـقــرار الـصــادر لم يــرضهq أن يـرفع
الدعوى أمام احملكمة اإلدارية. 

وال يــوقف هــذا الــطـعـن عـمــلــيــات الــدفع ويــجب أن يــرفع في أجل شــهــر واحـد (1) ابــتــداء إمــا من انــقــضـاء األجل
اHمنوح Hدير الضرائب بالوالية للبت وإما من إبالغ قراره.

ال يجـوز إبالغ احملكمة اإلدارية قبل انقـضاء األجل اHمنوح للمـدير للفصل. وتبت احملكـمة اإلدارية حصريا ووفقا
لـلـتـبـريـرات اHـقـدمـة Hـديـر الــضـرائب وال يـرخص لـلـمـحـتج بـتـقـد� وثـائق ثــبـوتـيـة أخـرى غـيـر تـلك اHـدعـمـة لـطـلـبه أو

تصريح بوقائع غير تلك اHعروضة في طلبه".

اHادة اHادة  53 : تعدل أحكام اHادة 161 من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :

"اHادة 161 : تطبق أحكام اHادة السابقة على :

- التـصـريـحات اHـتـعـلقـة بـالضـرائب اHـتـعلـقـة بـاحملروقـات .......(بـدون تـغيـيـر حـتى) في اHادة 75 - 3 من قـانون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة.

- التصريحات اجلبائية للشركات األجنبية.......... (الباقي بدون تغيير).............".

اHادة اHادة 54 : تعدل أحكام اHادة 162 من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :
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"اHادة 162 : تتمثل الضرائب والرسوم......... (بدون تغيير حتى) فيما يأتي :

- الضريبة على احلواصل ....... (بدون تغيير حتى) اHرتبات والتعويضات.

- االقتطاعات من اHصدر الواجب دفعها.........(الباقي بدون تغيير).............".

اHادة اHادة 55 : تعدل أحكام اHادة 168 من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :

"اHادة 168 : تمركز تصريحات األجور والرواتب والتعويضات وتدفع .... (الباقي بدون تغيير)....".

اHادة اHادة 56 : تعدل أحكام اHادة 169 من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :

"اHادة 169 : إذا كان دفع األجـور يتم على مـستوى الـوحداتq تلتزم اHؤسـسات عند تسديـد الضريبة على الدخل
اإلجمالي فيما يخص الرواتبq بإرفاق اجلدول ..........(الباقي بدون تغيير).............. ".

اHادة اHادة 57 : تعدل وتتمم أحكام اHادة 173 من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :

"اHـادة 173 : 1 - �ـكن  األشـخـاص اHـعـنـويW اHـذكـورين فـي اHادة 160 من قـانـون اإلجـراءات اجلـبـائـيـة والـذين لم
يـرضـهم قرار مـديـر كـبريـات اHـؤسسـات حـول شـكاويـهمq طـبـقا لـلـمادة 80 من نـفس الـقانـونq الـلـجوء إلى جلـنـة الـطعن

اHركزية اHنصوص عليها في اHادة 81 مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية. 

و�كن االستفادة من أحكام اHادة 74 من قانون اإلجراءات اجلبائية وهذا بالدفع من جديد Hبلغ يساوي 20 % من
احلقوق والغرامات محل االحتجاج.

2 - و�كن رفع طعونهم أمام احملكمة اإلدارية طبقا ألحكام اHادة 82 من قانون اإلجراءات اجلبائية.

3 - و�كن اHكلفW بالضريبـة التابعH Wديرية كبريات اHؤسسات تقد� طعون والئية بناء على أحكام اHادة 93
من قانون اإلجراءات اجلبائية.

تخول سـلطـة البت في طلـبات هـؤالء اHكلـفW بـالضريـبة إلى مـدير كبـريات اHـؤسسات بـعد األخـذ برأي اللـجنة
اHنشأة لهذا الغرض.

حتدد كيفيات إنشاء اللجنة اHذكورة أعاله وتشكيلها وسيرها {وجب مقرر من اHدير العام للضرائب".

القسم السابعالقسم السابع
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اHــادة اHــادة 58 : تـــلــغى أحــكــام اHــادة 48 من األمــر رقم 98 - 12 اHــؤرخ في 13 رمــضــان عــام 1419 اHــوافق 31 ديــســمــبــر
سنة 1998 واHتضمن قانون اHالية لسنة 1999.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلق باHواردأحكام أخرى تتعلق باHوارد

القسم القسم األولاألول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

59 : تـعدل وتـتـمم أحكـام اHادة 92 من الـفـصل السـادس من الـقـانون رقم 79 - 07 اHـؤرخ في 26 شعـبـان عام اHادة اHادة 
 1399 اHوافق 21 يوليو سنة 1979 واHتضمن قانون اجلماركq اHعدل واHتممq كما يأتي :
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"اHادة 92 : �كن إدارة اجلمارك منح رفع اليد عن البضائع : 
qبدون الرقابة  الفورية -

qسجلةHتبعا للرقابة الوثائقية للتصريحات لدى اجلمارك ا -

- أو تبعا للرقابة الوثائقية أو الفحص الكلي أو اجلزئي للبضائع اHصرح بها.

في حالة االعتراض .....................(الباقي بدون تغيير)..................... ..." .

60 :  : تــنــشــأ مــادة جــديــدة 92 مــكــرر 1 ضــمن الــقــسم الــرابـع من الــفــصل الــســادس من الــقــانــون رقم 79 - 07 اHـادة اHـادة 
اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـتــضـمن قــانـون اجلــمـاركq اHـعـدل واHـتــمـمq و حتـرر

كما يأتي :

"اHـادة 92 مـكرر 1 : �ـكن إدارة اجلـمـارك بـعـد مـنح رفع الـيـد عن الـبـضـائعq الـقـيـام بـالـرقـابـة الالحـقـة لـلتـأكـد من
صــحـة ومـصـداقـيـة الـتـصـاريح لـدى اجلـمـاركq عن طـريق فـحـص الـدفـاتـر والـسـجالت واألنـظـمـة احملـاسـبـيـة واHـعـطـيـات

التجارية اHهمة التي يحوزها األشخاص  اHعنيون.

�كن القيام بفحص البضائع مع إمكانية أخذ العينات في حالة ما إذا أمكن تقد� تلك البضائع.

�كن إجراء هذه الرقابة لدى كل شخص معني بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات موضوع الرقابة".

القسم الثانيالقسم الثاني
أحكام تتعلق بأمالك الدولةأحكام تتعلق بأمالك الدولة

اHادة اHادة 61 : 1 - تنشأ إتاوة سنوية خاصة بإقامة شبكة ثابتة لصيد التونة احلمراء قدرها :

- 8.000 دج/ هكتار بالنسبة للمساحة التي ال تتعدى  5 هكتارات.

- 10.000 دج / هكتار بالنسبة للمساحة التي تفوق  5 هكتارات.

2 - تنشأ إتاوة سنوية  خاصة بإقامة فخ قدرها 40.000 د.ج.

يـدفع 20 % مـن حـاصل هــذه األتــاوى إلى حــســاب  الـتــخــصـيـص اخلـاص رقم 080 - 302 الــذي عــنــوانه "الــصــنـدوق
الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وترقية اHائيات".

اHـادة اHـادة 62 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 9 من األمـر رقم 05 - 05 اHـؤرخ في 18 جـمـادى الثـانـيـة عام 1426 اHـوافق 25 يـولـيو
سـنة 2005 واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة الـتكـمـيلي لـسـنة q2005 اHعـدلة بـاHادة 53 من الـقـانون رقم 05 - 16 اHـؤرخ في 29

ذي القعدة عام 1426 اHوافق 31 ديسمبر سنة 2005 واHتضمن قانون اHالية لسنة 2006 وحترر كما يأتي :

"اHادة 9 : حتول مـلكيـة احملالت اHنجـزة في إطار جهـاز "تشغـيل الشبـاب" مجانـاq من األمالك اخلاصة لـلدولة إلى
األمالك اخلاصة للبلديات. وحتدّد كيفيات هذا التحويل عن طريق التنظيم.

توضع هذه احملالت حتت تصرف اHستفيدين عن طريق اإليجار وال �كن أن تكون محل تنازل.

يدفع ناجت اإليجار الذي حتدد كيفياته ومبالغه عن طريق التنظيمq حصريا لفائدة البلديات .

تـســتـثــنى احملالت اHـذكــورة من مـجــال تـطــبـيق اHــرسـوم الــتـنـفــيـذي رقم 03 - 269 اHـؤرخ في 8 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1424 اHـوافق 7 غــشت سـنـة 2003 الــذي يـحــدد شـروط وكــيـفــيـات الــتـنــازل عن األمالك الـعــقـاريــة الـتــابـعــة لـلــدولـة

ولدواوين الترقية والتسيير العقاري اHستلمة أو اHوضوعة حيز االستغالل قبل أول يناير سنة 2004 ".
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القسم الثالثالقسم الثالث
اجلباية البتروليةاجلباية البترولية

( للبيان )( للبيان )

القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

qـضــافـةHــعـدل اخملــفض لــلـرسم عــلى الـقــيـمــة اHـادة 63 : تـســتـفــيـد مـن اإلعـفــاء من احلـقــوق اجلـمــركـيــة وتـطــبـيق اHـادة اHا
عمليات استيراد األغذية اHوجهة لتربية اHنتجات اHائية اHستزرعة اHذكورة أدناه:

البند والبند الفرعي للتعريفة اجلمركيةالبند والبند الفرعي للتعريفة اجلمركيةتعيW اHنتوجاتتعيW اHنتوجات

. . غـيـرهـا - {ـا فـيـهـا دقـيقq مـسـاحـيق ومـكـتالت مـجـمـعـة عـلى شـكل
كـــريـــاتq مـــحـــصـــلـــة من قـــشـــريـــات صـــاحلـــة لالســـتـــهـالك الـــبـــشــري.

أرتيميا (القشريات الصغيرة).
أعشاب بحرية وطحالب مائية.

غـيــرهــا - األغــذيــة من األصــنــاف اHـســتــعــمــلـة فـي تـغــذيــة احلــيــوانـات
اHائية اHستزرعة.  

دقيق وسـمـيـد وكـريـات مكـتـلـة من أسـماك أو قـشـريـات أو رخـويات
أو الالفقريات اHائية.

نخـالـة ونخـالـة جريس وغـيـرها مـن بقـايـا غربـلـة أو طحن أو مـعـاجلة
احلبوب أو البقول وإن كانت بشكل كريات مكتلة.

(دقيق من أصل نباتي غير معني في الفصل 11 ).

م.  03.06.29.00

م. 12.12.20.00
م. 23.09.90.90

23.01.20.00 

م.  23.02

يتـوقف اإلعفـاء من احلقوق اجلـمركيـة وتطـبيق اHعـدل اخملفض لـلرسم على الـقيـمة اHضـافة عـند االستـيرادq على
تسليم شهادة من اHصالح اHؤهلة بالوزارة اHكلفة بالصيد البحري وتربية اHائيات.

64 : تـعفى من كل احلـقـوق والرسـوم الـبطـاريـات ذات التـعـريفـة اجلمـركـية رقم 85.06.80.00 اHـستوردة من اHادة اHادة 
طرف الصيدلية اHركزية للمستشفيات واHستعملة لتشغيل أجهزة الزرع القوقعي في عالج اHرضى الصم. 

اHادة اHادة 65 : تعـفى من احلقوق والـرسوم كل الـوصايا أو هـبات األعمـال الفـنية أو الـكتب الـقد�ة أو اخملـطوطات أو
حتف اجملــمـوعـات أو الـوثــائق ذات الـقـيــمـة الـفـنــيـة الـعــالـيـة أو الـتــاريـخـيـة مـن الـتـراث الـثــقـافيq اHـقــدمـة من شـخص
طـبـيعي أو مـعـنـوي لـفـائـدة اHتـاحف واHـكـتـبـات العـمـومـيـة والـهـيئـات اHـكـلـفـة باخملـطـوطـات واحملـفـوظاتq وذلـك حسب

الشروط اآلتية : 

qمتلكات الثقافيةHكلفة باقتناء اHستفيدة الهبة أو الوصية بعد موافقة اللجنة اHتقبل الهيئة ا -

- تـبـدي الـلـجـنــة اHـكـلـفـة بـاقــتـنـاء اHـمـتـلــكـات الـثـقـافـيــةq في يـوم تـقـد� الـوصــيـة أو الـهـبـةq رأيــهـا في اسـتـحـقـاق
 qمتلكات وقيمتها النقديةHا

- تـشـكل قـيـمـة اHـمتـلـكـات كـمـا حتـددهـا الـلجـنـة اHـكـلـفـة بـاقـتـناء اHـمـتـلـكـات الـثـقـافيـة قـرضـا ضـريـبـيـا غـيـر قابل
لالستردادq للمطالبة به على الضرائب اHستحقة في السنوات اHالية الالحقة.
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اHـادة اHـادة 66 :  : تـعــدل أحــكـام اHـادة 44 من الــقـانـون رقم 09 - 09 اHـؤرخ في 13 مــحـرم عـام 1431 اHـوافق 30 ديـســمـبـر
سنة 2009 واHتضمن قانون اHالية لسنة 2010 وحترر كما يأتي :

"اHـادة 44 : يــتـعــW عـلى اجلــمـعـيــات الـعـامــة لـلــشـركـات ذات اHــسـؤولـيــة احملـدودة أن تــعـH qWـدة ثالث (3) سـنـوات
مــالـيـةq مـحــافظ حـسـابــات أو أكـثـر يــتم اخـتـيــارهم من بـW اHـهــنـيـW اHــسـجـلـW فـي جـدول الـغـرفــة الـوطـنــيـة حملـافـظي

احلسابات.

جترى عملية تعيW محـافظي احلسابات أو استخالفهمq في حالة عدم تعـيينهم من قبل اجلمعية العامة أو وجود
مانع أو رفض أحد أو عدد من احملافظW اHعينqW بأمر من رئيس احملكمة Hقر الشركة ذات اHسؤولية احملدودة.

qـسـيــرون الـذين لم يــقـومـوا بــتـنـصــيب مـحــافظ أو مـحـافــظي احلـســابـات في وظـيــفـته أو في وظــائـفـهمHيـعــاقب ا
بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج.

غـيـر أنـهq ال يـتـعـW عـلى اHـؤسـسـات ذات الـشـخص الـوحـيـد وذات اHـسـؤولـيـة احملـدودة والـشـركـات الـتي يـقل رقم
أعمالها عن عشرة ماليW دينار ( 10.000.000 دج) التصديق على حساباتها من طرف محافظ حسابات.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم."

اHادة اHادة 67 : تنـشأH qتـطلبات االقـتصاد واإلحصـاء الوطنيq رخـصة �نوحـة للديوان الـوطني لإلحصـاءq للجوء إلى
قواعد اHعطيات للمركز الوطني للسجل التجاري.

 حتدد كيفيات تطبيق هذا الترخيص عن طريق التنظيم. 

اHادة اHادة 68 : تعـدل أحكـام اHادة 30 من الـقانون رقم 01 - 13 اHؤرخ في  17جـمادى األولى عام 1422 اHوافق 7 غشت
سنة  2001 واHتعلق بتوجيه النقل البري وتنظيمه وحترر كما يأتي :

"اHـادة 30 : يـوكل تـنـظـيم وتـطـويـر الـنـقل احلـضـري داخل احملـيـطـات احلضـريـة إلى مـؤسـسـات تـنـشـأ لـهـذا الـغرض
تدعى سلطات منظمة للنقل احلضريq تتمتع بالشخصية اHعنوية و االستقالل اHالي.

يحدد تنظيم السلطة اHنظمة للنقل احلضري وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم".

الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم شبه اجلبائيةالرسوم شبه اجلبائية

(للبيان)(للبيان)

اجلزء الثانياجلزء الثاني
اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة

الفصل الفصل األولاألول
اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة

القسم األولالقسم األول
اHوارداHوارد

اHادة اHادة 69 : تقدر اإليـرادات واحلواصل واHـداخيل اHطـبقـة على النـفقـات النهـائيـة للمـيزانـية العـامة لـلدولة لـسنة
2011 طـبقـا لـلـجـدول (أ) اHلـحق بـهـذا الـقـانون بـألـفـW وتـسعـمـائـة واثـنW وتـسـعـW مـليـارا وأربـعـمـائـــة مـلـيـون ديـنار

( 2.992.400.000.000 دج).
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القسم الثانيالقسم الثاني
النفقاتالنفقات

اHادة اHادة 70 : يفتح بعنوان سنة 2011 قصد تمويل األعباء الـنهائية للـميزانية الـعامة للدولة :
1 - اعــتـمــاد مـالـي مـبــلـغه ثالثــة آالف وأربـعــمـائــة وأربـعــة وثالثــون مـلــيـارا وثالثــمـائــة وسـتــة ماليـW وســتـمــائـة
وأربعـة وثالثون ألف ديـنار ( 3.434.306.634.000 دج) لـتغـطـية نـفقـات التـسيـيـرq يوزع حـسب كل دائرة وزاريـة طبـقا

للجدول (ب) اHلحق بهذا القانون.
2 - اعـــتــــمـــاد مـــالـي مـــبـــلـــغـه ثالثـــة آالف ومــــائـــة وأربـــعــــة وثـــمـــانــــون مـــلـــيــــارا ومـــائـــة وعــــشـــرون مـــلــــيـــون ديـــنـــار
( 3.184.120.000.000 دج) لــتـغـطـيـة نـفـقـات الــتـجـهـيـز ذات الـطـابع الــنـهـائيq يـوزع حـسب كل قــطـاع طـبـقـا لـلـجـدول (ج)

الـملحق بهذا القانون.

اHـادة اHـادة 71 : يـبــرمج خالل سـنـة 2011 ســقف رخـصــة بـرنـامـج مـبـلــغه ألـفــان وأربـعـمــائـة وخـمــسـة وســبـعـون مــلـيـارا
وأربـعـمـائـة وسـبـعـة وثـمـانـون ملـيـونـا وخـمـسـمـائـة ألــف ديـنار ( 2.475.487.500.000 دج) يـوزع حسـب كل قـطـاع طـبـقا

للجدول (ج) اHلحق بهذا القانون.
ويـغـطي هـذا الــمـبـلغ تـكـلـفـة إعـادة تـقـيـيم الـبـرنـامج الــجـاري وتـكـلـفـة الــبـرامج الــجـديدة الـتـي يـمـكـن أن تسـجل

خالل سنة 2011.
حتدد كيفيات الـتوزيعq عند الـحاجةq عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم األولالقسم األول
اHيزانية اHلحقةاHيزانية اHلحقة

( للبيان )( للبيان )
القسم الثانيالقسم الثاني

ميزانيات أخرىميزانيات أخرى
اHـادة اHـادة 72 : تـخــصص مــسـاهـمـة هـيــئـات الــضـمـان االجـتــمـاعي في مــيـزانـيــة الــقـطـاعـات الـصــحـيـة والــمـؤسـسـات
االستشفـائية الـمتـخصصة بـمـا فـيها الـمـراكز االستشفـائية اجلامـعيةq لتغـطية األعباء الـصحية مالـيا لصالح الؤمن

لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا الــتمويل على أساس اHعلـومات اHتعلقة بـاHؤمن لهم اجتماعـيا اHتكفل بهم في اHؤسـسات العمومية
للصحـة وذلك في إطار العالقات الــتعاقديـة التي تربط بW الـضمان االجتـماعي و وزارة الـصحـة  والسكان وإصالح

اHستشفيات.
حتدد كيفيات تنفيذ هذا احلكم عن طريق التنظيم.

وعــلى ســـبــــيـل الــتــــقـــديـــرq وبــالـــنـــســـبــــة لــســنــة q2011 حتــدد هــذه اHــســـاهــمــة بــثــمـــانــيــة وثالثـــW مــلــيــار ديــنــار
(38.000.000.000 دج).

تتكفل مـيزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعالج اHقدم للمعوزين غير اHؤمن
لهم اجتماعيا.

الفصل الثالثالفصل الثالث
احلسابات اخلاصة باخلزينةاحلسابات اخلاصة باخلزينة

اHــادة اHــادة 73 : تـــعــدل وتـــتـــمم أحــكـــام اHــادة 90 من الـــقـــانــون رقم 97 - 02 اHــؤرخ في 2 رمــضــان عــام 1418 اHــوافق31
ديسمبر سنة  1997 واHتضمن قانون اHالية لسنة q1998  كما يأتي :
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"اHادة 90 : يفتح في كتابات اخلزينة............( بدون تغيير).

يقيد في هذا احلساب :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

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

- مــخـصــصــات لــلــمــؤسـســات حتت الــوصــايــة {ــقــرر من الــوزيـر اHــكــلف بــالــثــقــافـة بــعــنــوان الــنــفـقــات اHــتــصــلـة
بالعمليات اHعهودة إليها.

تنفذ هذه العمليات حتت رقابة اإلدارة اHركزية في إطار احترام اإلجراءات التنظيمية السارية اHفعول. 

يـتم تـنفـيـذ هذه الـعـملـيـات عـلى أساس دفـتـر شروط يـجـمع بW الـطـرفـW ويحـددq عـلى اخلصـوصq مـسؤولـيـاتهم
وحقوقهم و واجباتهم على التوالي.

يكون الوزير اHكلف بالثقافة............( الباقي بدون تغيير).....................".

اHـادة اHـادة 74 : تـعـدل وتــتـمم أحـكـام اHـادة 69 من الــقـانـون رقم 05 -  16 اHـؤرخ في 29 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق31
ديسمبر سنة 2005 واHتضمن قانون اHالية لسنة q2006 وحترر كما يأتي :

"اHادة 69 : - يفتح في كتابات اخلزينة........( بدون تغيير)............

يقيد في هذا احلساب :

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

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

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

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

- ..............................................(بدون تغيير)...................................
- مــخـصــصــات لــلــمــؤسـســات حتت الــوصــايــة {ــقــرر من الــوزيـر اHــكــلف بــالــثــقــافـة بــعــنــوان الــنــفـقــات اHــتــصــلـة

بالعمليات اHعهودة إليها.
تنفذ هذه العمليات حتت رقابة اإلدارة اHركزية في إطار احترام اإلجراءات التنظيمية السارية اHفعول. 

يـتم تـنفـيـذ هذه الـعـملـيـات عـلى أساس دفـتـر شروط يـجـمع بW الـطـرفـW ويحـددq عـلى اخلصـوصq مـسؤولـيـاتهم
وحقوقهم و واجباتهم على التوالي.

يكون الوزير اHكلف بالثقافة............( الباقي بدون تغيير).....................".

اHــادة اHــادة 75 : تـــعــدل وتـــتـــمم أحــكـــام اHــادة 65 من الـــقـــانــون رقم 09 - 09 اHــؤرخ في 13 مــحــرم عــام 1431 اHــوافق 30
ديسمبر سنة  2009 واHتضمن قانون اHالية لسنة q2010 كما يأتي :

"اHادة 65 : - يفتح في كتابات اخلزينة...........( بدون تغيير).............

يقيد في هذا احلساب :

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

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

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

- مــخـصــصــات لــلــمــؤسـســات حتت الــوصــايــة {ــقــرر من الــوزيـر اHــكــلف بــالــثــقــافـة بــعــنــوان الــنــفـقــات اHــتــصــلـة
بالعمليات اHعهودة إليها.

تنفذ هذه العمليات حتت رقابة اإلدارة اHركزية في إطار احترام اإلجراءات التنظيمية السارية اHفعول. 

يـتم تـنفـيـذ هذه الـعـملـيـات عـلى أساس دفـتـر شروط يـجـمع بW الـطـرفـW ويحـددq عـلى اخلصـوصq مـسؤولـيـاتهم
وحقوقهم و واجباتهم على التوالي.

يكون الوزير اHكلف بالثقافة..........( الباقي بدون تغيير)......................".

اHـادة اHـادة 76 : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اHـادة 146 من األمـر رقم 94 - 03 اHـؤرخ في 31 ديـســمــبـر ســنـة 1994 واHــتــضـمن
قانون اHالية لسنة q1995 اHعدل واHتممq وحترر كما يأتي :

"اHـادة 146 : يفـتح فـي كتـابـات اخلـزيـنـة حـسـاب تـخـصـيص خـاص رقمه 082 - 302 وعـنوانـه "الـصـندوق الـوطـني
للبحث العلمي والتطور التكنولوجي".
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يقيد في هذا احلساب :

* في باب اإليرادات : في باب اإليرادات :

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

* في باب النفقات : في باب النفقات :

- كل نفقة مرتبطة بتنمـية البحث العلمي و التكنولوجي .... (بدون تغيير حتى) في إطار االتفاقيات اHبرمة
مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

- مكافأة نشاطات البحث للباحثW اHسخرين في إطار البرامج الوطنية للبحث.

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

اHـادة اHـادة 77 : تـعـدل أحـكـام اHادة 67 من الـقـانون رقم 03 - 22 اHـؤرخ في 4 ذي القـعـدة عام 1424 اHـوافق 28 ديسـمـبر
سـنة 2003 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة q2004 اHعـدلة بـاHادة 74 من الـقـانون رقم 05 - 16 اHـؤرخ في 29 ذي الـقعدة

عام 1426 اHوافق 31 ديسمبر سنة 2005 واHتضمن قانون اHالية لسنة 2006 وحترر كما يأتي :

"اHـادة 67 : يـفــتح في كـتـابــات اخلـزيـنـة حــسـاب تـخـصــيص خــاص رقـــمه 116 - 302 وعـنـوانه "الـصـنـدوق اخلـاص
بالتنمية االقتصادية للهضاب العليا".

يقيد في هذا احلساب :

* في باب اإليرادات : في باب اإليرادات :

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

* في باب النفقات : في باب النفقات :

qالتمويل الكلي أو اجلزئي لبرامج ومشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا -

qنطقةHدعم االستثمارات اإلنتاجية في ا -

- تمـويل تخفـيض تسـعيرة الـغاز بنـسبة 50 % لـصالح األسر الـفقـيرة واحملـرومة الـتي اليتجـاوز دخلـها الـشهري
األجـرالوطـني األدنى اHـضـمـون وذلك {ـناطـق الهـضـاب الـعـليـا خالل الـفـتـرة اHمـتـدة من أول نـوفـمبـر إلى بـدايـة شـهر

مارس من كل سنة.

الوزير اHكلف باHالية هو اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب.

تقرر احلكومة البرامج اHمولة من هذا الصندوق.

حتدد قائمة اجلماعات اإلقليمية اHعنية وكيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 78 : يفتح في كتابـات اخلزينة حساب تخصيص خاص رقمه 137 - 302 وعنوانه "الصندوق الوطني لدعم
االستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
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يقيد في هذا احلساب :

* في باب اإليرادات :* في باب اإليرادات :

- مخصصات ميـزانية الدولة اHرتـبطة بإجناز بـرامج الكهربة والتـوزيع العمومي للـغازq {ا فيها تـلك اHتعلقة
باHشاريع اHهيكلة . 

- الهبات والوصايا. 

- كل اHوارد واHساهمات واإلعانات األخرى احملددة عن طريق التشريع.

* في باب النفقات :* في باب النفقات :

- تمويل دعم برامج االستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغازq {ا فيها تلك اHتعلقة باHشاريع اHهيكلة.

يكون الوزير اHكلف بالطاقة اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

غـيــر أن الـتـســيـيـر اHــالي إلجنـاز هــذه الـبـرامـج عن طـريق الــتـعـاقــدq يـبـقى ســاري اHـفــعـول إلى غـايــة صـدور هـذه
التراتيب التنظيمية.

اHـادة اHـادة 79 : يــفـتـح في كــتـابــات اخلــزيـنــة حــســاب تـخــصــيص خــاص رقـمه 138 - 302 وعـنــوانه " صــنــدوق مـكــافــحـة
السرطان ".

يقيد في هذا احلساب :

* في باب اإليرادات : في باب اإليرادات :

qاعتمادات ميزانية الدولة -

- إيرادات ومساهمات أخرى محتملة.

* في باب النفقات : في باب النفقات :

- عمليات التحسيس والوقاية والكشف اHبكر عن مرض السرطان وعالجه.

يكون الوزير اHكلف بالصحة اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام  مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولةأحكام  مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولة

اHادة اHادة 80 : تكتسي طابعا احتياطيا االعتمادات اHسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير اآلتية :
q1 - األجور الرئيسية

qنح اخملتلفةH2 - التعويضات وا
qوملحقاتها WياومHوا WناوبHا WستخدمH3 - أجور ا

qنح العائليةH4 - ا
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q 5 - الضمان االجتماعي
qسبقة ومصاريف التكوينHنح وتعويضات التدريب والرواتب اH6 - ا

7 - إعانات التسيير اخملصصة لـلمؤسسات العمومية اإلدارية اHنشـأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خالل السنة
qاليةHا

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

اHــــادة اHــــادة 81 : تــــعـــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام اHـــادة 178 - 16 من الــــقــــانــــون رقم 83 - 10 اHــــؤرخ في 14 رمــــضــــان عـــام1403
اHوافق 25 يونـيو سـنة 1983 واHـتـضــمـن قانـون اHالـية الـتـكــميـلي لسـنة q1983 اHعــدلـة بـاHـادة  83 من الـقـانون رقم
06 - 24 اHـؤرخ في 6 ذي احلـجة عام 1427 اHـوافق 26 ديـسـمبـر سـنة 2006 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة 2007 وحترّر

كما يأتي :

"اHادة 178 - 16 : بصرف النظر عن كل األحكام السابقة اخملالفة :

- �كن معطوبي حرب التحرير ..... ( بدون تغيير حتى) ومن أموالهم اخلاصة.

- كما �كنهم شراء .... ( بدون تغيير حتى) من احلقوق والرسوم اجلمركية.

- و�كن اHعطوبW اآلخرين .... ( بدون تغييرحتى ) نسبة عطبهم.

- و�كن أبناء الشهداء اHعوقW ..... ( بدون تغيير حتى ) ومن أموالهم اخلاصة.

- كما �كنهم .... ( بدون تغيير حتى) من احلقوق والرسوم اجلمركية.

- وتقدر وضعية اHعوق ....... ( بدون تغيير حتى) اHعمول بها.

- �كن أرامل الشـهداء اقتناءq كل خمس (5) سنواتq سـيارة سيـاحية أو نفـعية جـديدةq معفـاة من كامل احلقوق
والرسوم. ويسـتفيـد أبناء الـشهداء من نـفس اإلجراء في حدود تـخفيض بـنسبة 60 % وبنفس الـكيفيـات واHواصفات

اHذكورة أعاله.

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

اHادة اHادة 82 : تعـدل أحكـام اHادة 62 من الـقانون رقم 08 - 21 اHؤرخ في 2 مـحرم عام 1430 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة
 2008 واHتضمن قانون اHالية لسنة 2009 و حترر كما يأتي :

"اHـادة  62 : يـقـفل احلـسـاب رقم 015 - 431  "مـتـبـقي الـتحـصـيل عـنـد نـهـايـة الـسنـة الـرابـعـة" ويـحـول رصـيده إلى
حسابات نتائج اخلزينة.

تـصفى الـتحصـيالت احملققـة في هذا اإلطـار من طرف القـابضـqW بعد نـقل رصيده إلى حـساب الـنتائجq مـباشرة
في ميزانية الدولة.

توضح تعليمة من الوزير اHكلف باHاليةq عند احلاجةq كيفيات تطبيق هذه اHادة ".

اHادة اHادة 83 : ينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية  الشعبية.

حرر باجلزائر في 23 محرم عام 1432 اHوافق 29 ديسمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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560.700.000

39.700.000

562.200.000

263.100.000

1.500.000

160.400.000

 1.324.500.000

19.000.000

19.000.000

�       

38.000.000

157.500.000

157.500.000

1.520.000.000

1.472.400.000

2.992.400.000

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

1 - اHوارد العادية - اHوارد العادية
1 -  - 1 اإليرادات اجلبائية : اإليرادات اجلبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اHباشرة.........................................................

002 - 201 - حاصل التسجيل والطابع..........................................................

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

      (منها الرسم عـلى القيمة اHضافة على الـمنتوجات اHستوردة).......

004 - 201 - حاصل الضرائب غير اHباشرة..................................................

005 - 201 - حاصل اجلمارك.......................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1)

1 -  - 2 - اإليرادات العادية : - اإليرادات العادية :

006 - 201 - حاصل ومداخيل األمالك الوطنية...............................................

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

008 - 201 - اإليرادات النّظاميّة.................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

1 -  - 3 - اإليرادات األخرى : - اإليرادات األخرى :

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

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العاديةمجموع اHوارد العادية

2 - اجلباية البترولية : - اجلباية البترولية :

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

اجملموعاجملموع العام لإليرادات العام لإليرادات

اHالحــقاHالحــق
اجلدول اجلدول ( أ )( أ )

اإليرادات اإليرادات النهائية اHطبالنهائية اHطبّقة على ميزانية الدولة لسنة قة على ميزانية الدولة لسنة 2011
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رئاسة اجلمهورية.........................................................................................

مصالح الوزير األول.....................................................................................

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

 الداخلية واجلماعات احمللية ...........................................................................

الشؤون اخلارجية.........................................................................................
العدل..........................................................................................................
 اHالية........................................................................................................
الطاقة واHناجم............................................................................................
اHوارد اHائية...............................................................................................
االستشراف واإلحصائيات.............................................................................
الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة  و ترقية االستثمار...........................
التجارة......................................................................................................
الشؤون الدينية واألوقاف.............................................................................
اجملاهدين.....................................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة............................................................................
النقل..........................................................................................................
التربية الوطنية..........................................................................................
الفالحة و التنمية الريفية.............................................................................
األشغال العمومية.........................................................................................
الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.............................................................
الثقافة........................................................................................................
االتصال......................................................................................................
السياحة والصناعة التقليدية.........................................................................
التعليم العالي والبحث العلمي......................................................................
البريد وتكنولوجيات اإلعالم و االتصال...........................................................
العالقات مع البرHان.....................................................................................
.............................................................................WهنيHالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران..........................................................................................
العمل  والتشغيل والضمان  االجتماعي...........................................................
التضامن الوطني  واألسرة............................................................................
الصّيد البحري واHوارد الصّيدية....................................................................
الشباب والرياضة........................................................................................

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
التكاليف اHشتركةالتكاليف اHشتركة
اجملموع العاماجملموع العام

اجلدول ( ب )اجلدول ( ب )

توزيع االعتمادات اHفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات اHفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2011  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

اHبـالغ (دج)اHبـالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

8.329.601.000

1.774.314.000

516.638.000.000

419.486.622.000

28.363.652.000

49.815.764.000

58.371.770.000

30.416.135.000

11.111.443.000

939.109.000

4.135.439.000

12.361.594.000

16.096.937.000

169.614.694.000

3.266.759.000

28.874.103.000

569.317.554.000

115.907.074.000

6.912.595.000

227.859.541.000

22.913.218.000

7.120.012.000

3.992.419.000

212.830.565.000

2.899.636.000

241.660.000

38.328.953.000

13.181.921.000

76.058.041.000

109.466.698.000

1.811.565.000

28.280.209.000

2.796.717.597.000

637.589.037.000

3.434. 306.634.000



اجلدول ( ج )اجلدول ( ج )

توزيع توزيع النفقات ذات الطابع النهائيالنفقات ذات الطابع النهائي
لسنة لسنة 2011  حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآالف دج)بآالف دج)

القطــاعاتالقطــاعات

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

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

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

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

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

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

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

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

اخملططات البلدية للتنمية....................................................

اجملموع الفرعي لالستثماراجملموع الفرعي لالستثمار

دعم الــنـشــاط االقــتـصــادي (تــخـصــيــصــات حلـســابــات الـتــخــصـيص
اخلاص وخفض نسب الفوائد).............................................

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

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

اجملموع الفرعي للعمليات برأس اHالاجملموع الفرعي للعمليات برأس اHال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

116.000

291.052.000

18.169.500

743.382.000

428.486.000

177.816.000

396.466.000

300.000.000

60.000.000

2.415.487.500

�

�

60.000.000

60.000.000

2.475.487.500

772.000

392.442.000

39.445.500

941.890.500

540.754.000

363.062.000

240.560.000

200.000.000

60.000 000

2.778.926.000

375.194.000

�

30.000.000

405.194.000

3.184.120.000

اعتمـاداتاعتمـادات
الدفعالدفع

رخــصرخــص
البرنامجالبرنامج

ا1طبعة الرسميا1طبعة الرسميّة%  ة%  حي البساتN% بئر مراد رايس% ص.ب حي البساتN% بئر مراد رايس% ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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