
العدد العدد 74
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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

اJطلوب 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

األربعاء األربعاء 3  محر محرّم عام م عام 1430 هـ
اJوافق اJوافق 31  ديسمبر سنة   ديسمبر سنة 2008 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قـانـون رقـم 08 - 21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 ا.وافق 30  ديسمبر سنة 2008

 يـتـضـمّن قانون ا.الـيـة لسنة 2009 

فهـــرسفهـــرس
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قـقــانـانــون رقـم ون رقـم 08 - - 21 م مـؤرؤرّخ في خ في 2 م مــــحـرّم عم عـام ام 1430 اJ اJـوافق وافق 30  دي  ديـســــمــــبـر سر ســــنـة ة q q2008 يـــتــضـــميـــتــضـــمّن قـانــون اJـالـــيــةن قـانــون اJـالـــيــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسنة لسنة 2009.

qإن رئيس اجلمهورية
qواد  119 و 122 و125 و 126 منهJال سيما ا qبناء على الدستور  -

-  و~ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 84 � 17 اJــؤرخ في  8 شــوال عــام  1405 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة  1984 واJــتــعــلق
qتممJعدل واJا qاليةJا Xبقوان

qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية
اJـادة األولى : اJـادة األولى : مع  مـراعـاة أحكـام هـذا الـقانـونq يـواصل في سـنة  2009 حتصـيل الـضـرائب اJبـاشـرة والـرسوم
اJـمـاثلـة والـضـرائب غـيـر اJـبـاشـرة والـضـرائب اخملـتـلـفـة وكـذا كل اJـداخـيل واحلـواصل األخـرى لـصـالح الـدولـة طـبـقا
للقوانX والـنصوص التطبيـقية اجلاري بها العـمل عند تاريخ نشر هذا الـقانون في اجلريدة الرسمـية للجمهورية

اجلزائرية الد�قراطية  الشعبية.
كمـا يواصل خالل سنة  q2009 طبـقا للـقوانX واألوامـر واJراسيم الـتشريعـية و النـصوص التـطبيـقية اجلاري
q بـهـا الـعـمل عـنــد تـاريخ نـشـر هـذا الـقـانـون في اجلـريـدة الـرسـمـيـة لــلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة
حتـصــيل مـخــتـلف احلــقـوق واحلــواصل  واJـداخــيل اخملـصــصـة لــلـحــسـابــات اخلـاصــة لـلـخــزيـنــة واجلـمــاعـات اإلقــلـيــمـيـة

واJؤسسات العمومية والهيئات اJؤهلة قانونا.

اجلزء األولاجلزء األول
 طرق التوازن اJالي ووسائله طرق التوازن اJالي ووسائله

الفصل األولالفصل األول
 أحكام تتعلق بتنفيذ اJيزانية والعمليات اJالية للخزينة أحكام تتعلق بتنفيذ اJيزانية والعمليات اJالية للخزينة

(للبيان)(للبيان)

الفصل الثانيالفصل الثاني
 أحكام جبائية أحكام جبائية

القسم األولالقسم األول
الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلةالضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة

اJادة اJادة 2  : : تعدل أحكام اJادة  2 من قانون  الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وحترر كما يأتي :

" اJادة  2 : يتكوّن الدخل الصافي اإلجمالي من مجموع اJداخيل الصافية من األصناف اآلتية :

qاألرباح الصناعية والتجارية و احلرفية -

قوانيـنقوانيـن
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qهن غير التجاريةJأرباح  ا -

qستثمرات الفالحيةJعائدات ا -

- اإليرادات احملقـقة  من إيجار اJلـكيات اJبنـية  وغير اJبـنية كما تنـص عليها اJادة  42 من قانـون الضرائب
qماثلةJباشرة والرسوم اJا

qنقولةJعائدات رؤوس األموال ا -

- اJرتبات واألجور واJعاشات والريوع العمرية ".

اJــادة اJــادة 3 : : تـعـــدل أحــكــام اJقـطع 2 من اJـادة  10 من قـانـون الـضـرائـب اJـبـاشــرة والـرســوم اJـمــاثــلــة و حتـرر
كما يأتي :

" اJادة  10 : 1 - ...........(بدون تغيير)...........................

2 - يـحــدد الـدخل اإلجـمــالي  الـصــافي  الـسـنــوي  اJـكـوّن ألســاس الـضــريـبـة  عــلى الـدخل وذلك  بــجـمع األربـاح
أواJداخيل الصـافية اJبـيّنة في اJواد من  11 إلى  76 واألعبـاء اJذكورة في اJادة 85 من قانـون الضرائب اJباشرة

والرسوم اJماثلة.

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

اJادة اJادة 4 :  : تعدل أحكام اJادة  13 من قانون الضرائب اJباشرة و الرسوم اJماثلة و حترر كما يأتي :

" اJـادة  13 : 1) تـسـتـفـيـد األنـشـطـة اJـمـارسـة ............( بـدون تـغـيـيـر حـتى ) مـدة ست (6) سـنـوات ابـتـداء من
تاريخ الشروع في االستغالل .

 2 - تستفيد من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلجمالي Jدة :

- خــمس (5) ســنــوات بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريـن في الــنــشــاطــات أو اJــشــاريع اJــؤهــلــة لالســتــفــادة من إعــانــة
q صغرJالصندوق الوطني لدعم القرض ا

- عشر (10) سنوات بالنسبة للحرفيX التقليديX ....( بدون تغيير)................ 

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

اJادة اJادة  5 : تتمم أحكام اJادة  23 من قانون الضرائب اJباشرة و الرسوم اJماثلة وحترر كما يأتي :

" اJادة  23 :  1 ) يتكون الربح الواجب....(بدون تغيير حتى) النشاطات الصناعية والتجارية.
141 XـادتJمع مـراعـاة أحكـام ا qـهـنةJـزاولة اJ فـي حالـة غـياب مـبـررات مجـمل الـنفـقـات الـضروريـة qغـير أنه

و 169 من هذا القانون q �كن أن يطبق تخفيض جزافي في حدود 10% من النفقات اJصرح بها و غير اJبررة.
2 - في حالة منح رخصة......... ( الباقي بدون تغيير )..........................". 

اJادة اJادة  6 :  : تتمم أحكام اJادة  46 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة ~قطع  9 حترر كما يأتي :

" اJادة 46 : تعتبر مداخيل موزّعة على وجه اخلصوص :

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

9 - األرباح احملوّلة إلى شركة أجنبية غـير مقيمة من قبل شركتها الفـرعية اJقيمة في اجلزائر أو كل منشأة
مهنية أخرى باJفهوم اجلبائي".
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اJادة اJادة 7 :  : تعدل أحكام  اJادتX 93 و 104 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وحترر كما يأتي : 

" اJادة 93 : 1) حتدد اJداخيل  ...............(بدون تغيير)................... 

2) - تعتبر................(بدون تغيير حتى ) ~فهوم اJادة  22 و اJنجزة في اجلزائر.

هـ - األرباح الناجتة عن العمليات احملددة في اJادة 12 ........ (بدون تغيير حتى) مرتبطة بها.  

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

" اJـادة   104 : حتـسب  الـضريـبـة عـلى  الـدخل اإلجـمـالي .......(بـدون تغـيـيـر حـتى) عـلى اجلـزء من الـدخل الذي
يفوق مبلغ ستX ألف دينار (60.000 دج)".

اJـادةاJـادة  8 :  : تــلـغـى أحــكـام اJــواد  من  77 إلى  80 مــكــرر واJــقــطع 6 من اJــادة 87 من قــانــون الــضــرائب اJــبــاشـرة
والرسوم اJماثلة.

اJادة اJادة 9 :  : تعــدل أحــكــام اJقطع 2 من اJادة  192 من قانـون الضرائب اJـباشرة والـرسوم اJمـاثلـة و حتـرر كما
يأتي :

" اJادة 192 : 1 -  ............... ( بدون تغيير).......................

2 - يترتب على اJكلف بالضريبة ...........(بدون تغييرحتى) ويضاعف مبلغ احلقوق بنسبة %25.

تـعـد الـتـصـريـحـات اخلـاصـة اJـقـررة في اJـواد  q 44 q30 q28 q 18 q11-15 53 و 59 والـوثائـق اJـرفـقـة بـها.............
(الباقي بدون تغيير)..............................."

اJـادةاJـادة 10 : : ينـشـأ ضـمن الـبـاب الـثالث من اجلـزء األول من قـانون الـضـرائب اJـبـاشـرة والـرسـوم اJـمـاثـلـة  فرع
جديد عنوانه " فرع  5 مكرر - التصريح اخلاص بالتحويالت"  يتضمن اJادة  182 مكرر 2 و حترر كما يأتي :

qـصـالح اجلـبـائـيـة اخملـتـصـة إقـلـيـمـيـا بـتـحـويالت األمـوالJـادة  182 مـكرر2 : يـجب الـتـصـريح مـسـبـقـا  لـدى اJا "
مهما كانت طبيعتها q التي تتم لفائدة األشخاص الطبيعيX أو اJعنويX غير اJقيمX في اجلزائر.

يتـعـX تقـد�  شـهادة تـوضّح اJـعاجلـة اجلـبـائيـة لـلمـبـالغ محل الـتـحويـل إلى اJصـرح في أجل أقـصاه سـبـعة (7)
أيـامq ابـتـداء من تـاريخ إيـداع الـتصـريحq  بـهـدف عـرضـهـا لـتدعـيم  مـلف طـلب الـتـحـويل. وال يـطـبق هـذا األجل احملدد
بـســبـعـة (7)  أيـام في حـالــة عـدم احـتــرام االلـتـزامــات اجلـبـائــيـة.  وفي هـذه احلــالـةq ال تـســلم الـشــهـادة إال بـعــد تـسـويـة

الوضعية اجلبائية.

تـوضّح الشهـادة على اخلـصوصq االقتـطاعات اجلـبائيـة اJنجـزة أو عنـد تعذر ذلكq اJـراجع القانـونية واألنـظمة
التي تمنح اإلعفاء أو التخفيض.

يجب على اJؤسسات البنكية إلزام تقد� الشهادة اJذكورة في اJقطع السابق لتدعيم طلب التحويل.

وتعفى من هذا اإللزام اJبالغ اJدفوعة كأجور لعمليات االستيراد اخلاضعة لرسم التوطX البنكي. 

حتدد �اذج التصريح والشهادة وكذا كيفيات تطبيق هذه اJادة بقرار من الوزير اJكلف باJالية ".

اJادة اJادة  11 : : تلغى أحكام اJادتX  111 و 160 من قانون الضرائب اJباشرة و الرسوم اJماثلة.

اJادة اJادة  12 :  : تعدل أحكام اJادة  129-1 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وحترر كما يأتي :

" اJادة  129  : 1) يجب أن تدفع االقتطاعات اJستحقة .....( بدون تغيير حتى) قابض الضرائب اخملتلفة.
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غـير أنـهq �كن أن تـدفع ..........( بـدون تـغـيـيـر حتى) اJـسـتـخـدمـX واJديـنـX بـالـرواتب اخلـاضـعX لـلـضـريـبة
وفـقـا لـلنـظـام اJـبـسط اJنـصـوص عـلـيه في اJادة  20 مـكرر إلى  20 مـكرر 2 واألشخـاص اخلاضـعـX لنـظـام التـصريح
اJــراقب الــذيـن يــتــحــصـلــون عــلـى األربــاح غــيــر الـتــجــاريــة اJــذكــورة فـي اJـادة  22 من قــانــون الــضــرائب اJــبــاشـرة

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

اJادة اJادة   13 :  : تعدل وتتمم أحكام اJادة  141 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وحترر كما يأتي :

" اJادة 141 : 1 إلى 4) ................ (بدون تغيير)..........................

5) - األرصدة اJشكّلة .................( بدون تغيير حتى ) الضرورية .

في حـالـة حتـويل شـركـة ذات أسـهم أو ذات مـسـؤولـيـة مـحـدودة  إلى شـركـة أشـخـاصq فـإن اJـبـالغ اJـقـبـولـة من
قبل اإلعفـاء الضـريبي في شـكل مؤونات والـتي لم يخـصص لهـا استعـمال مـطابق  لـتخصـيصـها يعـاد دمجـها ضمن

الربح احملقق في السنة اJالية التي وقع فيها  حتويل الشركة .

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

اJـادة اJـادة  14 :  : تـتــمـم أحــكــام اJــادة  151 من قـانـــون الـضـرائــب اJـبــاشـــرة والـرســوم اJـمــاثــلــة ~ـقـطع 3 حتـــرر
كما يأتي :

" اJادة  151 : 1و2) - ................ (بدون تغيير )........................
3 - �ـكن اJــؤسـسـات ذات اجلـمــعـيـة الـتـي يـجب أن تـبت بــشـأن احلـسـابــاتq اكـتـتـاب تــصـريح تـصـحــيـحي عـلى
األكثر خـالل الواحد والـعشرين (21) يوما الـتي تلي انقـضاء األجل القـانوني اJنـصوص علـيه في القانـون التجاري
النـعـقـاد هـذه اجلـمـعـيـة. ويـجب أن تـرفق q حتت طـائلـة عـدم قـبـول الـتـصـريحq ضـمن نـفس األجلq الـوثـائق في شـكـلـها

القانوني التي تؤسس التصحيح ال سيما محضر اجلمعية وتقرير محافظ احلسابات".

اJـادةاJـادة 15 :  : تـعــدل أحــكــام اJادة   194 مـكـرر من قـانـون الضـرائب اJـبـاشـرة و الـرسـوم اJـمـاثـلـة وتـتمـم و حترر
كما يأتي :

"اJادة  194مـكرر : عنـدما يـتـبX أن االسـتـثـمـارات الواردة في قــرارات منح االمـتـيـازات اجلــبائـيــة لم تنـفذ
أو عـندمـا تـكون الـشـروط التي  مـنـحت على أسـاسـها هـذه الـقرارات لم تـسـتوفq فـإن عـدم التـنـفيـذ هـذا يؤدي  إلى
سـحب االعـتـمـاد وجتريـد األشـخـاص الـطبـيـعـيـX أو اJعـنـويـX الـذين مـنحت لـهم هـذه االمـتـيازات اجلـبـائـيـة ~وجب
االعــتـمــاد من حق االســتـفــادة من هـذه  االمــتــيـازات. وتــصـبح  احلــقـوق و الــرسـوم و األتــاوى الــتي ¢ إعـفــاؤهم مـنــهـا
مسـتحقة على الفور بغضّ الـنظر عن كل األحكام اخملالفة ودون اJـساس بعقوبات تأخيـر الدفع اJنصوص عليها في
اJادة  402 من قـانون الـضـرائب اJبـاشـرة والرسـوم اJـماثـلـةq التي حتـسب ابـتـداء من التـاريخ الـذي كان يـسـتوجب

فيه دفعها.

كـمـا تـطـبق أحـكــام اJـقـطع الـسـابق عـنـدمـا يـكــون اJـسـتـفـيـد من االمـتـيـازات اجلـبـائــيـة قـد اسـتـعـمل بـعـد تـاريخ
القـرارq طرقـا تدليسـية ~فـهـوم اJادة  193-2 من قانـون الضرائب اJـبـاشـرة والرسوم اJمـاثـلـةq وأن هذه اخملالفة

يعاقب عليها بقرار قضائي له قوة الشيء اJقضي فيه".

اJادة اJادة 16 : : تتمم أحكام اJادة 199 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وحترر كما يأتي : 

" اJـادة 199 : يـبـلّغ مـديــر الـضـرائب لـلـواليــةq كل سـنـةq لـلـواليــة والـبـلـديـات والــصـنـدوق اJـشـتــرك لـلـجـمـاعـات
احملليـةq لتحضـير ميزانـياتهمq مـبلغ التحـصيل اJنتـظر بعـنوان الضرائب والـرسوم ............( بدون تغـيير حتى)

على أساس آخر النتائج اJعروفة للتحصيل.
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qيرخص لـلبـلديـات بالـقيام qيـزانيـة بعـنوان سنـة مالـية مـعيـنةJوفي انتـظار تـخصيص اعـتمـادات ا qغيـر أنه
خالل الفصل اJدني األول من كل سنةq بتحرير إذن بالصرف على اJكشوف للمصاريف ذات الطابع اإلجباري . 

وتتم التقو�ات اJتعلقة بالكتاباتq خالل نفس السنة اJاليةq وفقا لقواعد احملاسبة السارية اJفعول.
حتـدد قــائــمـة الــنــفـقــات وشــروط الـتــكــفل بــهـا ~ــوجب قــرار وزاري مـشــتــرك بـX الــوزيــر اJـكــلف بــالــداخـلــيـة

واجلماعات احمللية والوزير اJكلف باJالية ".

اJادة اJادة 17 : : يتمم قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة ~ادة  219 مكرر حترر كما يأتي :

" اJـادة  219 مـكرر:  ال تـمـنح الـتـخـفـيـضـات اJشـار إلـيـهـا فـي اJادة 219 أعالهq إال بـالـنـسـبـة لـرقم األعـمـال غـير
احملقق نقدا ".

اJادة اJادة 18 :  : تعدل أحكام اJادة  224-1 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وحترر كما يأتي :

" اJادة 224 : 1) - يتعX على كل شخص...(بدون تغيير حتى) قد يستفيد من التخفيض.
فــيــمـا يــخص الــعـمــلــيـات اJــنــجـزة حــسب شــروط الـبــيع بــاجلـمــلــةq كـمــا هــو مـحــدد أدنـاهq يــجب دعم الــتــصـريح

بجدولq ~ا في ذلك سند اإلعالم اآلليq اJتضمن اJعلومات التالية عن كل زبون ......(الباقي بدون تغيير)......".

اJـادة اJـادة 19 : : تـعـدل أحـكـام اJادة  282 مـكرر 5 من قـانون الـضـرائب اJـباشـرة والـرسـوم اJمـاثـلـةq  اJعـدلـةq وحترر
كما يأتي :

" اJادة  282 مكرر  5 : يوزع ناجت الضريبة اجلزافية الوحيدة كما يأتي :
- ..............................( بدون تغيير)......................... .
- ..............................( بدون تغيير)......................... .

- غرف الصناعة التقليدية و احلرف %0,50.
- ..............................( بدون تغيير)......................... .
- ..............................( بدون تغيير)......................... .
- ..............................( بدون تغيير)......................... .

يسري مفعول األحكام .........( الباقي بدون تغيير ) ...................".

اJادة اJادة 20 :  : تتمم أحكام اJادة  356 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وحترر كما يأتي :

" اJادة 356 : 1) - يتم حتصيل الضريبة على أرباح الشركات اJطبق..(الباقي بدون تغيير)..
2) - الضريبة على أرباح.......( بدون تغيير حتى ) حساب الضريبة اJذكورة أعاله.

Xبـالضـريـبة اخلـاضـع XـكلـفـJيتم حـسـاب األقسـاط الـوقـتيـة ودفـعهـا إلى قـابض الـضرائب اخملـتص من طـرف ا
للضريبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق. 

3) - عندما يغير اJكلف...............( الباقي بدون  تغيير)........................
4) - فيما يخص اJؤسسات ...........( الباقي بدون  تغيير)........................

5) - عندما يفترض أن السنة اJالية اخملتتمة األخيرة......(الباقي بدون  تغيير)...........
qبـلغ إلى الدينار األدنىJبالـضريبة ويـجبر ا XكلـفJـتبقى من الـضريبة من طـرف هؤالء اJ6) - يتم تـصفية ا

كــمــا يــتـم دفــعه من طــرفــهم دون إخــطــار مــســبـق أيــضــاq بــعــد خــصم األقــســاط  اJــدفــوعــة في أجل أقــصــاه يــوم إيــداع
التصريح اJنصوص عليه في اJادة  151 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة.

يدفع اJتبقى من الضريبة عن طريق التصريح السنوي الذي يشكل ظهره جدول إشعار بالدفع.
عنـدما تـســتـفـيد اJـؤسسـة من تـمديـد أجل إيداع الـتصـريح الـسنـوي اJذكـور أعاله واJـنصـوص علـيه في اJادة

q2-151 �دد كذلك أجل تسوية متبقى التصفية.
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7) - في حالة غياب الدفع....( بدون تغيير حتى) في قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة.
8) - يـكـون فـرض الـضريـبـة الـنـاجت عن الـتصـريح اJـنـصـوص عـلـيه في اJادة  151 مـحل جـدول لـلـتـسـويـة يـبيّن
اJبلغ اإلجمالي للضريبة اJتملص منها ~ا فيها الغرامات احملتملة لعدم دفع كل أو جزء من القسط q وتقد� مؤخر

أو عدم كفاية التصريح  وكذا الزيادة  بنسبة  10% اJفروضة على عدم دفع اJبالغ اJستحقة ".

اJادة اJادة  21 :  : تعدل أحكام اJادة  359 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وحترر كما يأتي :

" اJادة  359 : 1) -  يجب أداء احلقوق.......(بدون تغيير حتى) اإليرادات اJهنية.
غيـر أنه q يتـعX عـلى اJكـلفـX بالـضريبـة اخلاضـعX لـنظـام فرض الـضريـبة حـسب النـظام اJـبسط اJـنصوص
عـليه فـي اJواد من  20 مـكرر إلى 20 مـكرر q 2 واألشـخـاص اخلـاضعـX لـنـظـام الـتـصـريح اJـراقب الـذين يـتـحـصـلون
عـلى األربـاح غـيــر الـتـجـاريــة اJـذكـورة في اJـادة q 22  تـسـديــد الـرسم خالل الـعـشـرين ( 20) يـومـا األولى من الــشـهـر

الذي يلي الفصل اJدني الذي حتقق خالله رقم األعمال أو اإليرادات اJهنية اخلام.
وفيما يخص.......................( الباقي بدون تغيير) .........................

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

اJادةاJادة 22 : : تعدل أحكام اJادة  371 مكرر من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة  وحترر كما يأتي :

" اJــادة  371 مـــكـــرر: بـــغضّ الــــنـــظـــر عـن أحـــكـــام اJـــواد  129-1 و 358-2 و 359-1 (الـــفــــقـــرتـــان 2 و 3) من قـــانـــون
الـضـرائب اJبـاشـرة والـرسـوم اJـمـاثلـة q يـتـعـX عـلى اJـكلـفـX بـالـضـريبـة اخلـاضـعـX لـنـظام فـرض الـضـريـبـة حسب
الـنـظـام اJـبــسط اJـنـصـوص عــلـيه في اJـواد من 20 مـكـرر إلى  20 مـكـرر 2 واألشـخـاص اخلـاضـعــX لـنـظـام الـتـصـريح
اJـراقب الـذين يـتـحـصلـون عـلى األربـاح غـيـر التـجـاريـة اJـذكـورة في اJادة q22  تـسديـد الـرسم خالل الـعـشرين (20)

يوما األولى من الشهر الذي يلي الفصل  اJدني الذي حتقق خالله رقم األعمال أو اإليرادات اJهنية اخلام ".

اJادةاJادة 23 : : تعـدل أحكام اJادة 12 من القانون رقم 06 - 24 اJؤرخ في 6 ذي احلجة عام 1427 اJوافق 26 ديسـمبر
سنة 2006 واJتضمن قانون اJالية لسنة 2007 وحترر كما يأتي :

" اJادة 12 : تلغى أحكام اJادة  183 مكرر من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة ".

القسم الثانيالقسم الثاني
التسجيلالتسجيل
(للبيان)(للبيان)

القسم الثالثالقسم الثالث
 الطابعالطابع
(للبيان)(للبيان)

القسم الرابعالقسم الرابع
الرسوم على رقم األعمالالرسوم على رقم األعمال

اJادة اJادة 24 : : تتمم أحكام اJادة 30 من قانون الرسوم على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

" اJادة  30 : يـتم اخلصـم بـعـنوان الـشــهر أو الـفــصل الذي ¢ خــالله دفع الرسـم. وال يــمــكـن أن يتــم إال عنــدما
ال يــتـجــاوز مـبـلغ الــرسم عـلى الــقـيـمــة اJـضــافـة مـائــة ألف ديـنـار ( 100.000 دج) عــلى كل عـمــلـيــة خـاضـعــة لـلـضــريـبـة

محررة نقدا ".

اJادة اJادة  25 :  : تعدل أحكام اJادة 33 من قانون الرسوم على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

" اJادة  33 : في حالة مـا إذا كان الرسم اJسـتحق بعـنوان شهـر أو فصل أقل من الرسـم القابل للـخصم  يؤجل
اJبلغ اJتبقى من الرسم إلى األشهر أو الفصول اJوالية ".



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 74 3 محر محرّم عام م عام 1430 هـهـ
31 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اJادة اJادة 26  :  : تعدل أحكام اJادة 38 من قانون الرسوم على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

" اJادة 38 : مع مراعاة.....(بدون تغيير حتى ) اJتبقية.

يجب أن يـعاد دفع الـرسم في أجل أقـصاه الـيـوم العـشرين (20) من الشـهر أو من الـفـصل اJوالي لـلـشهـر الذي
¢ خالله الفعل اJبرر له .

qـثـبتـة  قـانـوناJـلك بـصـفة نـهـائـية بـسـبب حـاالت الـقـوة القـاهـرة اJال جتـرى أيـة تسـويـة إذا تـوقف اسـتعـمـال ا 
وكـذا عمـلـيات الـتنـازل عن األمالك من طـرف شركـات الـقرض اإليـجاري في حـالـة رفع حق االختـيار بـاJـوافقـة على

الشراء ألجل من طرف اJستأجر الدائن". 

اJادة اJادة   27 : : تعدل أحكام اJادة 50 (الفقرة 2 ) من قانون الرسوم على  رقم األعمال  وحترر كما يأتي :

" اJادة   50 : بغضّ النظر عن أحكام  اJادة  34 ............ (بدون تغيير)................
1 - ................. (بدون تغيير).................

2 - التـوقف عن  النشاطq غير أنهq  يحـدد استرجاع  قرض الرسم على الـقيمة اJضافة بعـد تسوية الوضعية
اجلـبائيـة اإلجمـاليـة للـمدين بالـرسمq ال سيـما فـيما يـتعـلق بإعـادة دفع  اخلصـومات األوليـةq وفقـا للـمادتX   38 و58

من قانون الرسوم على رقم األعمالq وفوائض قيم التنازالت اJهنية.

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

اJادة اJادة  28 :  : تعدل أحكام اJادة  50 مكرر من قانون الرسوم على رقم األعمال و حترر  كما يأتي :

" اJادة  50 مكرر:  يرتبط منح االسترداد ......(بدون تغيير حتى) تسديده بوسيلة دفع أخرى غير النقدية.

- يجب تقد� طلبات اسـترداد قرض الرسم على القيمة اJضافة قبل اليوم العشرين ( 20) من الشهر اJوالي
للفصل اJدني الذي ¢ خالله تشكيل القرض.

- ال �كن حتـميل قـرض الرسم الذي طـلب استـردادهq ويجب أن يـلغى من قـبل اJدين فور تـقد� طـلبه اJـتعلق
باالسترداد.

- يجب أن يـسـاوي  أو يـفـوق مـبـلغ قرض الـرسم اJـعـاين في نـهـايـة مـدة ثالثة (3) أشهـر مـتـتالـيـة والـتي حرر
بشِأنه طلب االسترداد ثالثX ألف دينار ( 30.000 دج) " .

اJادةاJادة 29 :  : تعدل أحكام اJادة  78 من قانون الرسوم على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

" اJادة  78 : يتعــيـن على اJـكـلفــيـن اخلاضعـX للضـريبة حـسب النظــام اJبسط اJـنصوص عـليه في اJواد من
 20 مـكـرر إلى  20 مـكـرر 2 واألشـخــاص الـتــابـعــX لـنــظـام الــتـصــريح اJـراقب الــذين يـتــحـصــلـون عــلى األربــاح غـيـر

الـتجـاريـة اJذكـورة في اJادة q22 اكتـتاب تـصـريحـهم والـتسـديد الـفـصلي لـلـرسم اJسـتحـق في العـشرين (20) يـوما
األولى من الشهر الذي يلي الفصل اJدني" .

اJادة اJادة  30  :  : تلغى أحكام اJادة  78 مكرر من  قانون الرسوم على رقم األعمال .

اJادة اJادة  31 :  : تعدل أحكام اJادة 116 - ثانيا - من قانون الرسوم على رقم األعمال و حترر كما يأتي :

" اJادة  116 : أوال -..............(بدون تغيير).................................

ثانيا - في حالة استعمال طرق تدليسيةq تطبق زيادة بنسبة  100% على مجمل احلقوق.

وعالوة على ذلكq �كن اإلدراة اجلبائية.....( الباقي بدون تغيير)....................".
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اJادةاJادة  32 : : تعدل أحكام اJادة  141 من قانون الرسوم على رقم األعمال و حترر كما يأتي :

" اJادة  141 : �كن أن تكون الغرامة اجلبائيةq بصفة استثنائيةq......(بدون تغيير).......
..................���نح هذا اإلعفاء أو التخفيض .......................)بدون تغيير(..
يجب أن تكون العناصر اJثبتة حلسن نية................(بدون تغيير)................

........��و�كن اJدين بالضريبةq بعد دفع الرسم..............)بدون تغيير(......
ويعالج طلب اJكلفX بالضريبة طبقا ألحكام اJادة  93 من قانون اإلجراءات اجلبائية ".

اJادة اJادة   33 : : تلغى أحكام اJواد 154 و155 و156 و157 و158 و159 من قانون الرسوم على رقم األعمال.

القسم اخلامسالقسم اخلامس
الضرائب غير اJباشرةالضرائب غير اJباشرة

اJادةاJادة  34 :  : تعدل أحكام اJادة  498 من قانون الضرائب غير اJباشرة و حترر كما يأتي :

" اJادة  498 : تسوى الـنزاعات الـتي �كن رفعـها فيـما يخص مـضمون احلـقوق وفقـا لألحكام اJـنصوص عـليها
في اJواد  من 70 إلى  79 ومن 82 إلى 91 من قانون اإلجراءات اجلبائية" .

اJادة اJادة  35 :  : تعدل أحكام اJادة  540 من قانون الضرائب غير اJباشرة وحترر كما يأتي :

" اJادة   540 : : دون اJساس بأحكام اJادة  532 من قانون الضرائب غـير اJباشرةq يترتب على التأخر في دفع
الـضـريـبـةq وبـعـد تـوفر كـل االلـتزامـات الـقـانـونـيـة أو الـتـنـظـيـمـيـةq حتـصـيل غـرامـة جـبـائـيـة حتدد بـ  10% من مـبلغ

احلقوق اJتأخر دفعهاq وتستحق من اليوم األول الذي يلي تاريخ استحقاق تلك احلقوق.
و يجوز بصورة استثنائيةq أن تسقط كل هذه الغرامة أو جزء منها والئيا من قبل اإلدارة.

يفـصل في طـلبـات اإلعـفاء اJـقـدمة من طـرف اJـكلـفـX بالـضريـبـة طبـقـا ألحكـام اJادة  93 من قـانون اإلجراءات
اجلبائية ".

القسم اخلامس مكررالقسم اخلامس مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

اJادة اJادة  36 :  : تعدل أحكام اJادة  19 من قانون اإلجراءات  اجلبائية  و حترر كما يأتي :

"  اJادة 19 : يراقب اJفتش التصريحات .....(بدون تغيير حتى) تقل عن ثالثX ( 30) يوما.

qحتـت طائلـة بطالن إجـراءات اإلخضاع الـضريبي qلكن عـليه قبل ذلك qـفتش أن يصـحح  التـصريحـاتJكن ا�
أن يـرسل إلى اJـكـلـف  بـالـضـريـبـة الــتـصـحـيح اJـقـرر الــقـيـام به عـلى أن يــبـX له بـكل وضـوحq بـالــنـسـبـة لـكل إعـادة
تــقــو�q األســبــاب  الـتـي دعت  إلى ذلك ومــواد قــانــون الــضـرائـب اJـطــابــقــة لــذلكq وكــذا أسس اإلخــضــاع الــضـريــبي
وحسـاب الضـرائب اJـترتـبة. كـما يـقـوم في نفس الـوقتq بدعـوة اJـكلف بـالضـريبـة اJـعني إلى إرسـال موافـقته أو

تقد�  مالحظاته في أجل  ثالثX  (30) يوما. ويعدّ عدم الرد في  هذا األجل ~ثابة  قبول  ضمني.

يرسل اإلشـعار بـإعـادة التـقو� لـلمـكلف بـالضـريـبة في رسـالة مـوصى علـيهـا مع إشـعار بـاالستالم أو يـسلم له
مع إشعار باالستالم.

ويــحــدد اJــفــتش q بــعــد انــقــضــاء أجل  الــردq أســاس  اإلخــضـاع  الــضــريــبـي الـذي يــتـم تــبــلـيــغـه أيــضــا لـلــمــكــلف
بالضريبة  مع  مراعاة حق اJعني في االعتراض بعد إعداد جدول  التسوية.

�كن أن  تكون تصريحات اخلاضعX للضريبة ......(بدون تغيير حتى) لإلجراء التناقضي اJوصوف أعاله".
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اJادة اJادة 37 : : تعدل أحكام اJادة  20 من قانون اإلجراءات اجلبائية و حترر كما يأتي :

" اJادة 20 : 1 -   ............................... (بدون تغيير ) ..................
2 - ال �ـكن إجراء الـتـحقـيـقات في احملـاسـبة إال من طـرف أعوان اإلدارة اجلـبـائيـة الـذين لهم رتـبـة مفـتش على

األقل .
3 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
4 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
5 - ......................... (بدون تغيير ) .............................

6 - يـجب q حتت طـائــلـة بـطالن اإلجـراء q أن يــشـار في اإلشـعـار بــإعـادة الـتـقــو� إلى أن اJـكـلف بـالــضـريـبـة له
احلق في االسـتـعـانـة ~ـسـتـشـار من اخــتـيـاره من أجـل مـنـاقـشـة اقـتـراحـات رفع مـبـلغ الـضـريـبـة أو من أجل اإلجـابـة

عليها .
يرسل اإلشـعار بـإعـادة التـقو� لـلمـكلف بـالضـريـبة في رسـالة مـوصى علـيهـا مع إشـعار بـاالستالم أو يـسلم له

مع إشعار باالستالم .
بـجب أن يــكـون اإلشـعـار بـإعـادة الــتـقـو� مـفـصال بــقـدر كـاف و مـعـلال كــمـا يـتـعـX إعـادة ذكــر أحـكـام اJـواد الـتي
يـؤسس عـلـيهـا إعـادة التـقـو� بـطريـقـة تسـمح لـلـمكـلف بـالضـريـبـة من إعادة تـشـكيل أسـس فرض الـضـريبـة و تـقد�

مالحظاته أو إعالن قبوله لها.
وللمكـلف بالضريـبة أجل أربعX (40) يـوما ليرسل مالحـظاته أو قبوله. ويـعدّ عدم الرد في هـذا األجل ~ثابة

قبول ضمني.
قبل انقضاء أجل الردq يجب على العون احملـقق أن يعطي كل التفسيرات الشفوية اJفيدة للمكلف بالضريبة
حول مضمـون التبليغ إذا طـلب هذا األخير ذلك. كما �ـكنهq بعد الردq االسـتماع إلى اJكلف بالـضريبة إذا تبX أن

سماعه مجد أو إذا طلب هذا األخير إعطاء تفسيرات تكميلية.  
وعـند رفض الـعـون احملـقق مالحظـات اJـكلـف بالـضـريبـةq فـإنه ينـبـغي عـليه أن يـعـلمـه بذلك من خالل مـراسـلة
تكـون كذلك مفصلة ومبررة. وإذا أبـرزت هذه اJراسلة سببا رئـيسيا جديدا إلعادة التـقو� أو األخذ بعX االعتبار
عـنـاصــر جـديـدة لم يـتم الـتـطــرق لـهـا في اإلشـعـار األوليq فـإنه �ــنح أجل إضـافي مـدته أربـعـون (40) يـومـا لـلـمـكـلف

بالضريبة لتقد� مالحظاته .
7 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
8 - ......................... (بدون تغيير ) .............................

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

اJادة اJادة  38 : : تعدل وتتمم أحكام اJادة  21 من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :

" اJـادة 21 : 1 - �ــكـن أعـــوان اإلدارة اجلـبــائـيـة ........( بــدون تـغــيـيــر حـتى) بــالـنـســبـة لــلـضــريـبـة عــلى الـدخل
اإلجماليq سواء توفر لديهم موطن جبائي في اجلزائر أم الq عندما تكون لديهم التزامات متعلقة بهذه الضريبة.

وفي هـذا الــتـحــقــيقq يـتــأكـد األعــوان احملــقـقــون ..........( بـدون تــغـيــيـر حــتى) وهــذا حـسب اJــادتـX  6 و 98 من
قانون الضرائب اJباشرة و الرسوم اJماثلة .

و �ـكن الـقـيـام بـتـحـقـيق مـعـمق في الـوضـعـيـة اجلـبـائـيـة الـشـامـلـة عـنـدمـا تـظـهـر وضـعـيـة اJـلـكيـة وعـنـاصـر �ط
اJعيشة لشخص غير محصيّ جبائياq وجود أنشطة أو مداخيل متملصة من الضريبة.

2 - ال �كن القيام بتحقيق مـعمق في الوضعية اجلبائية الـشاملة إال من طرف أعوان من اإلدارة اجلبائية لهم
رتبة مفتش على األقل.
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3 - ال �كن القيام بتحقيق ........... ( بدون تغيير حتى) ~ستشار يختاره هو.
4 - حتت طائـلة  بـطالن فرض الـضريـبة ..........( بـدون تغـييـر حتى) اإلشـعار بـالتـحقـيق اJنـصوص عـليه في

اJقطع 3 أعالهq أو تاريخ تسليمه.
وتـمـدّد هذه الـفـتـرة بـأجل �ـنحq عنـد االقـتـضـاء q لـلمـكـلف بـالـضـريبـة وبـنـاء عـلى طلـب  هذا األخـيـرq لـلـرد على

طلبات  التوضيح  أو تبرير  األرصدة  ومداخيل األرصدة  في اخلارج.
كما تـمدد هذه الـفترة إلى ثالثX (30) يوما اJـنصوص علـيها في اJادة  19 أعالهq وباآلجـال الضرورية لإلدارة
بغية احلصول على كشوفـات احلساب عندما ال يستطيع اJكلف بالضريبة تقد�ها في أجل ثالثX (30) يوما ابتداء
من طــلب اإلدارة أو لــلـحــصــول عــلى اJــعـلــومــات  اJــطــلـوبــة من طــرف الــســلـطــات األجــنــبـيــة عــنــدمـا يــتــوفــر اJــكـلف

بالضريبة على مداخيل في اخلارج أو متحصل عليها من اخلارج.
وتمدد الـفتـرة اJذكورة في الـفقـرة  الثالـثة أعالهq إلى سـنتX (2) في  حـالة اكتـشاف نـشاط خفيq عـند إجراء

التحقيق.
5 - عندما يكون العون احملقق ..........( بدون تغيير حتى) إشعار باالستالم.

يـجب أن يكـون  اإلشعار  بـإعادة  التـقو� مـفصال بقـدر كاف ومـعلال ~ا يـتعX أيـضا إعـادة  األخذ بأحـكام اJواد
الـتي تـتـأسس ~ـوجـبـهـا إعـادة تـقـو� بـطـريـقـة تسـمـح للـمـكـلف بـالـضـريـبـة من إعـادة تـشـكـيل أسس فـرض الـضـريـبة

وتقد� مالحظاته أو إعالن قبوله بها.
يتمتع اJكلف بالضريبة..............( بدون تغيير حتى) تكميلية.

إذا مــا رفض الــعـون احملــقق مالحـظــات اJـكــلف بــالـضــريـبــةq فـإنه يــجب أن يـعــلــمه بـذلك ~ــراسـلــة تـكــون كـذلك
مفصـلة ومـعللـة. وإذا أبرزت هـذه اJراسلـة أسبـابا جـديدة إلعادة الـتقـو� أو األخذ بعـX االعتـبار لعـناصـر جديدة لم
يـــتم الـــتـــطـــرق لـــهــــا في إطـــار اإلشـــعـــار األوليq فــــإنه �ـــنح أجـل رد إضـــافي مـــدته أربـــعـــون (40) يـــومـــا إلى اJـــكـــلف

بالضريبة لتقد� مالحظاته.
6 - .................... (الباقي بدون تغيير )..............................".

اJادة  اJادة  39 :  : تعدل أحكام  اJادة  72 من قانون اإلجراءات اجلبائية و حترر كما يأتي :

" اJادة 72 : 1 - مع مـراعاة احلـاالت اJنـصـوص علـيـها في اJـقاطع أدنـاهq تـقبل الـشـكاوى إلى غـاية  31 ديسـمـبر
من السنة الثانية التي تلي سنة إدراج اجلدول في التحصيل أو حصول األحداث اJوجبة لهذه الشكاوى.

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

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

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

5 - يـتـعـX تــقـد� الـشـكــاوى اJـتـعـلــقـة بـتـقــيـيم أرقـام أعــمـال اJـسـتــغـلـX الـتــابـعـX لـنــظـام الـضـريــبـة اجلـزافـيـة
الوحيدة في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ اإلشعار النهائي للنظام اجلزافي ".

اJادة اJادة 40 : : تعدل أحكام اJادة  74 من قانون اإلجراءات اجلبائية و حترر كما يأتي :

" اJادة  74 : يجوز لـلمكـلف بالضـريبـة............(بدون تغـيير حـتى) احملددة في اJادة 79 من قـانون اإلجراءات
اجلبائية ".

اJادة اJادة  41 :  : تعدل أحكام اJادة  79 من قانون اإلجراءات اجلبائية و حترر كما يأتي :

" اJــــادة 79 : 1 - يـــخــــتـص كل من مــــديــــر الــــضـــرائـب بــــالـــواليــــة............ تــــتــــجـــاوز اJــــبــــالغ عــــشــــرين مــــلــــيـــون
دينار (20.000.000 دج) .............. (بدون تغيير)...................... 
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2 - ....................... (بدون تغيير)..............................

3 - عندمـا يترتب على شكـوى نزاعٍ رفض كليٌّ أو جزئيqٌّ فـإنه يتعX أن يـبX قرار مدير الـضرائب بالوالية
األسباب و أحكام اJواد التي بني عليها.

يجب تسليم قرار اإلشعار للمكلف بالضريبة مقابل إشعار باالستالم" .

اJادة اJادة  42 :  : تعدّل أحكام اJادة  80 من قانون اإلجراءات اجلبائية و حترر كما يأتي :

" اJادة 80 : 1) �كنq حـسب احلالةq لـلمكـلف بالضـريبة الـذي لم يَرضَ بالـقرار اJتـخذ بشـأن شكواهq من طرف
مــديـــر اJــؤســســـات الــكــبـــرى أو اJــديــر الـــوالئي لــلــضـــرائب أو رئــيـس مــركــز الــضـــرائب أو رئــيـس اJــركــز اجلــواري
للـضرائبq الـلجـوء إلى جلـنة الـطعن اخملـتـصة اJـنصـوص علـيهـا في اJـواد أدناهq في أجل أربـعة (4) أشهـر ابـتداء من

تاريخ استالم قرار اإلدارة.
2 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
3 - ......................... (بدون تغيير ) .............................

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

اJادة اJادة 43 : : تعدل أحكام اJادة  81 مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية و حترر كما يأتي :

" اJادة  81 مكرر: تنشأ جلان الطعن اآلتية :

1 - تــنـشـأ لـدى كل دائــرةq جلـنـة طـعن لــلـضـرائب اJـبــاشـرة و الـرسـوم اJــمـاثـلـة والـرسـم عـلى الـقـيــمـة  اJـضـافـة
وتتشكل من :

- رئـيس الـدائـرة...........(بـدون تـغـيـيــر حـتى) اJـنـصـوص عـلـيه في اJـادة 65 ومـا يـلـيـهـا من قـانـون اإلجـراءات
اجلبائية.

تبدي هذه اللجنة رأيها حول ما يأتي : 

- الـطـلبـات الـتي تـتعـلق بـالـعـملـيـات الـتي يقـل مجـمـوع مـبلـغـهـا من احلـقوق والـغـرامـات (الضـرائب اJـبـاشرة
والـرسم على القـيمة اJضـافة) عن ملـيوني دينار(2.000.000 دج) أويساويهـا والتي سبق أن أصـدرت اإلدارة بشأنها

قرارًا بالرفض الكلي أو اجلزئي.

- الطلبات التي يقدمها اJكلفون بالضريبة التابعون الختصاص اJراكز اجلوارية للضرائب.

جتتمع اللجنة .........(بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.

2 - تنشأ لدى كل واليةq جلنة للطعن في الضرائب اJباشرة والرسم على القيمة اJضافة وتتشكل من :

- قاض يعـينه........... ( بدون تـغيير حـتى) بالسـر اJهني اJـنصوص عـليه في اJادة  65 من قـانون اإلجراءات
اجلبائية.

تبدي اللجنة رأيها حول ما يأتي :

- الـطـــلــبـــات الــتي تـتـــعــلق بــالـعــمـلــيــات الـتي يــفــوق مـجــمــوع مـبــالــغـهــا من احلــقـوق والــغـرامــات (الــضـرائب
اJــبــــاشـــرة والـــرسـم عـــلى الـــقــــيــمـــة اJـــضــافـــة) مـــلــيـــوني ديـــنــار (2.000.000 دج) وتـــقل عن عـــشـــرين مـــلــيـــون ديـــنــار

(20.000.000 دج) أو تساويها و التي سبق أن أصدرت اإلدارة بشأنها قرارًا بالرفض الكلي أو اجلزئي.

- الطلبات التي يقدمها اJكلفون بالضريبة التابعون الختصاص مراكز الضرائب.

جتتمع اللجنة بناء على استدعاء.........(بدون تغيير حتى) تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
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3 - تـنـشـأ لــدى الـوزيـر اJـكـلـف بـاJـالـيـة جلـنــة مـركـزيـة لـلــطـعن في الـضـرائـب اJـبـاشـرة و الـرسم عــلى الـقـيـمـة
اJضافة و تتشكل من :

- الــوزيـر اJــكـلف بــاJـالـيــة أو ±ـثــله اJـفــوض قـانـونــا.......(بـدون تــغـيــيـر حـتـى) يـعـX اJــديـر الــعـام لــلـضـرائب
أعضاءها.

تبدي اللجنة اJركزية للطعن رأيها حول ما يأتي :
- الطـلبـات الـتي يقـدمـها اJـكلـفـون بالـضريـبـة التـابعـون Jـديريـة اJـؤسسـات الكـبـرى والتي سـبق أن أصدرت

هذه األخيرة بشأنها قرارًا بالرفض الكلي أو اجلزئي.
- الـقضـايـا الـتي يـفـوق مـبـلـغـهـا اإلجـمالـي من احلـقوق و الـغـرامـات (الـضـرائب اJـبـاشـرة والـرسم عـلى الـقـيـمة
اJضـافـة) عشـرين ملـيون ديـنار (20.000.000 دج) و التي سـبق أن أصـدرت اإلدارة بـشـأنــهــا قـرارًا بـالرفض الـكـلي

أو اجلزئي.
جتــتـمع الــلــجـنــة بــنـاء عــلى اســتـدعــاء......(بـدون تــغــيـيــر حــتى) في أجل عــشـرين (20) يــومـا ابــتــداء من تـاريخ

اختتام أشغال اللجنة ".

اJادةاJادة 44 :  : تعدّل اJادة 94 - 1 من قانون اإلجراءات اجلبائية وحترر كما يأتي :

" اJادة  94 : 1 - يجوز لقابض الضرائب..........(بدون تغيير)..............
حتدد  أسباب  و حجج ..................(بدون تغيير).............................

إن  اإلدراج في حكم  عد�  القيمة..............(بدون تغيير)...................
تـــخــول ســلــطــة  الـــبت في الــطـــلــبــات  إلى اJــديـــر اجلــهــوي لــلـــضــرائب وإلى مــديـــر  الــضــرائب لـــلــواليــة حــسب

الكيفيات  ودرجة  االختصاص  احملددة  في اJادة  93 من قانون اإلجراءات اجلبائية.
2 - ......................... (بدون تغيير ) .............................

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

القسم السادسالقسم السادس
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اJادة اJادة 45 :  : تنـشأ عـلى مـستـوى  اJـديريـة العـامـة للـضرائب مـصـلحـة التـحـريات اجلـبـائيـة تكـلفq عـلى اJسـتوى
.Xبالقيام بتحقيقات  قصد حتديد مصادر  التهرب و الغش اجلبائي  qالوطني

تتوفر مصلحة التحريات اجلبائية  اJنشأة  ~وجب  مرسوم  تنفيذي على فروع جهوية تابعة لها.
حتدد كيفيات تطبيق هذه اJادة عن طريق التنظيم.

اJــادة اJــادة 46 : : تـــعــدّل وتـــتـــمم أحـــكـــام اJــادة  63 من الـــقـــانــون  رقم  02 - 11  اJــؤرخ في  24 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2002
واJتضمن قانون اJالية لسنة  2003 وحترر كما يأتي : 

" اJـادة 63  : تــعـفـى من الـضــريــبــة عـلـى الـدخل اإلجــمــالي أو الــضــريـبــة عــلى أربــاح الـشــركــاتJ qــدة خـمس (5)
ســنــوات ابــتــداء مـن أول يــنــايــر ســنـة q2009  نــواجت وفــوائـض الــقــيــمــة الــنــاجتــة عن عـــمــلــيــات الــتــنــازل عن األســهم
والـسـندات اJـماثـلة اJـسجـلـة في تسـعيـرة البـورصة وكـذا نـواجت األسهم أو حـصص هيـئات الـتـوظيف اجلـماعـية في

القيم اJنقولة.
تعـفى من الضـريبـة على الـدخل اإلجمـالي أو الضريـبة عـلى أرباح الـشركـاتq نواجت وفوائض الـقيـمة الـناجتة
عن عـمـلـيـات الــتـنـازل عن االلـتـزامـات والــسـنـدات اJـمـاثـلــة واألوراق اJـمـاثـلـة لـهـا لــلـخـزيـنـة اJـسـجــلـة في تـسـعـيـرة
الـبـورصـة أو اJـتـداولـة في سـوق مـنـظّـمـة ألجل أقل من خـمس (5) سـنوات الـصـادرة خـالل فتـرة خـمس (5) سـنوات

ابتداء من أول يناير سنة 2009. ويشمل هذا اإلعفاء كل فترة صالحية السند الصادر خالل هذه اJرحلة.
تـعـفى مـن حـقـوق الـتـســجـيل وJـدة خـمس ( 5) ســنـوات ابـتـداء من أول يــنـايـر سـنـة q2009 الـعـمــلـيـات اJـتــعـلـقـة

بالقيم اJنقولة اJسجلة في تسعيرة  البورصة أو اJتداولة في سوق منظمة ".
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اJـادة اJـادة 47 : : تـفـتح فـوائـض الـقيـم الـنـاجتة عـن عـمـلـيات الـتـنـازل عن األسـهـم أو احلـصص االجـتـمـاعـية احملـقـقـة من
طـرف األشخـاص الطبـيعـيX واألشـخاص اJـعنويـX غيـر اJقـيمـqX مجاال لإلخـضاعq عـلى التـواليq بصـدد الضـريبة

على الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات.
ويحدد هذا اإلخضاع الضريبي بنسبة  20% محررة من الضريبة.

من أجـل إدخـال هـذا اإلخـضـاع الـضـريـبي حـيـز الـتـنـفـيـذq فـإن أحـكـام اJادة 256 من قـانـون الـتـسـجـيـل واJـتـعـلـقة
بتبرئة خمس ( 5/1 ) مبلغ التنازل بX يدي اJوثقq جتد مبررا لتطبيقها.  

اJادة اJادة 48  : : ال �كن تسديد الضرائب والرسوم مهـما كانت طبيعتها نقدا عنـدما يتجاوز اJبلغ اJستحق اJبلغ
احملدد ~وجب قرار صادر عن الوزير اJكلف باJالية .

اJادة اJادة 49 :  : يـنشأ رسم في شـكل طابع جبائي قـيمته عـشرة آالف دينار ( 10.000 دج) لتسـليم الرخصـة Jمارسة
مهام وكيل السفينة ووكيل احلمولة والسمسار البحري .

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلق باJواردأحكام أخرى تتعلق باJوارد

القسم القسم األولاألول
 أحكام جمركية أحكام جمركية

(للبيان)(للبيان)

القسم القسم الثانيالثاني
أحكام تتعلق بأمالك الدولةأحكام تتعلق بأمالك الدولة

اJـادة اJـادة 50 :  : تـعــدل أحــكــام اJـادة  9 من األمــر رقـم  05 � 05 اJــؤرخ في  18 جــمــادى الـثــانــيـة عـام  1426 اJـوافق
25 يـولـيـو سـنة  2005 واJـتـضمن قـانـون اJـاليـة الـتـكـميـلي لـسـنة q2005 اJـعـدلـة بـاJادة  53 من الـقـانون رقم 05 � 16

اJؤرخ في  29  ذي القـعـدة عام  1426 اJوافق 31 ديـسـمبـر سـنة  2005 واJتـضمن قـانـون اJالـيـة لسـنة q2006 و حترر
كما يأتي :

" اJـادة 9 : تـسـيـر الـبـلـديات احملـالت الـتـابـعة لـألمالك اخلـاصـة لـلـدولـة واJـوجـهـة لنـظـام "تـشـغـيل الـشـبـاب"  في
انتظار وضع نظام ينظم كيفيات حتويلها لفائدة اجلماعات احمللية اJعنية. 

يدفع ناجت اإليجار الذي حتدد كيفياته ومبالغه عن طريق التنظيمq حصريا لفائدة البلديات.
وتوضع احملالت اJعنية حتت تصرف اJستفيدين في شكل إيجار وال �كن أن تكون محل تنازل.

وتسـتثـنى احملالت اJذكـورة من مـجال تـطبـيق اJرسـوم التـنفـيذي رقم 03 - 269 اJؤرخ في  8 جمـادى الثـانية
عام  1424 اJوافق  7 غـشت سنة  2003 واJتـعلق بـالتنـازل عن األمالك العقـارية الـتابعـة للدولـة و لدواوين التـرقية

والتسيير العقاري اJستلمة أو اJوضوعة حيز االستغالل قبل أول يناير سنة 2004 ".

اJــادة اJــادة 51 : : تــعـــدل أحـــكـــام اJــادة  91 من الـــقـــانـــون رقم 02 - 11 اJــؤرخ في  20 شـــوال عــام  1423 اJــؤرخ في 24
ديسمبر سنة  2002 واJتضمن قانون اJالية لسنة  2003 وحترر كما يأتي :

qــنـاجمJــادة  132 من قـانــون اJــنـــصـوص عــلـيـه في أحــكـــام اJـادة  91 : يـحـــدد مـبــلغ حـق تــأســـيـس الـعـــقــد اJا "
اJعدل واJتمم q من أجل ±ارسة نشاط استغالل اJقالع واحملاجر كما يأتي :

q(100.000 دج) الطلب األولي : مائة  ألف دينار -
- التجديد : مائتا ألف دينار (200.000 دج ).

يدفع مبلغ حق تأسيس العقد لفائدة اجلماعات احمللية Jكان وجود استغالل اJقالع واحملاجر.
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يـحدد مـبـلغ الرسم اJـتـعـلق باJـسـاحة اJـنـصوص عـلـيه في اJادة  132 من قـانـون اJنـاجمq اJـعـدل واJتـممq طـبـقا
qناجمJتضـمن قانون اJؤرخ في  3 يولـيو سنة 2001 واJلحق الثـاني بالقانون رقم 01 - 10 اJـذكور في اJللجدول ا

اJعدل واJتمم.
يخصص مبلغ الرسم اJتعلق باJساحة في حدود :

- 70 % لفائدة اجلماعات احمللية Jكان وجود استغالل اJقالع واحملاجر.
- 30 % لفائدة حساب التخصيص اخلاص رقم 105 - 302  الذي عنوانه "صندوق األمالك العمومية اJنجمية ".

القسم الثالثالقسم الثالث
اجلباية البتروليةاجلباية البترولية

(للبيان)(للبيان)

القسم القسم الرابـعالرابـع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اJـادةاJـادة 52  :  : تـرفع من  10 إلى 40 نـقـطـة عن كل سـنـة مـشـاركـة في حـرب الـتـحـريـر الـوطـنيq الـزيـادة اJـنـصوص
عـلـيـهـا في اJادة  2 من الـقـانـون رقـم 85 - 03 اJـؤرخ في  2 فـبـرايـر سـنة 1985 الـذي يحـدد األحـكـام اخلـاصة اJـتـعـلـقة
qدنية جلبهة التحرير الوطنيJنظمة اJبالعمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو ا
تدخل في نظـام ترقـيم منصب الـعملq على أن يـستفـيد من هذا اإلجـراء اجملاهدون الـذين ال يتجـاوز دخلهم الـشهري

ثالث (3) مرات األجر الوطني األدنى اJضمون.

الفصل الفصل الرابعالرابع
الرسوم شبه اجلبائيةالرسوم شبه اجلبائية

(للبيان)(للبيان)

الـجزء الـجزء الثانيالثاني
 اJيزانية والعمليات اJالية للدولة اJيزانية والعمليات اJالية للدولة

الفصل الفصل األواألوّل
 اJيزانية العامة للدولة اJيزانية العامة للدولة

القسم القسم األولاألول
اJوارداJوارد

اJـادةاJـادة 53  : : تـقـدر اإليـرادات واحلـواصـل واJـداخـيل اJـطـبـقـة عـلى الـنـفـقـات الـنـهـائـيـة لـلـمـيـزانـيـة الـعـامـة لـلـدولة
لسنة 2009 طبـقا للجدول (أ) اJلحق بهذا الـقانون بألفX وسبعمـائة وستة وثمانX مليـارا وستمائة مليون دينار

( 2.786.600.000.000 دج).
القسم الثانيالقسم الثاني

النفقاتالنفقات
اJادة اJادة  54 :  : يفتح لسنة 2009 قصد تمويل األعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :

1 - اعــتـمــاد مـالـي مـبــلـغه ألــفـان وخــمـســمـائــة وثالثـة وتــسـعــون مـلــيـارا وســبـعــمـائــة وواحـد وأربــعـون مــلـيــونـا
وأربعـمائـة وخمـسة وثـمانـون ألف دينار (2.593.741.485.000 دج) لتغـطيـة نفـقات التـسيـيرq يـوزع حسب كل دائرة

وزارية طبقا للجدول (ب) اJلحق بهذا القانون.

2 - اعـتمـاد مـالي مـبـلـغه ألفـان وخـمـسـمائـة وسـبـعـة وتسـعـون مـلـيارا وسـبـعـمـائة وسـبـعـة عـشر مـلـيـون ديـنار
( 2.597.717.000.000 دج) لـتـغطـيـة نفـقات الـتـجهـيـز ذات الطـابع الـنهـائيq يـوزع حسب كل قـطـاع طبـقـا للـجدول (ج)

الـملحق بهذا القانون.
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اJادةاJادة 55 :  : يبـرمج خالل سـنة  2009 سقـف رخصـة برنـامج مـبـلغه ألـفـان وسبـعـمائـة وثـمانـيـة وثمـانـون ملـيارا
وأربعمائـة وأربعة وثالثون مـليون دينار ( 2.788.434.000.000 دج) يوزع حسب كل قطـاع طبقا لـلجدول (ج) اJلحق

بهذا القانون.
ويـغـطي هذا اJـبلـغ تكـلفـة إعـادة تقـييم الـبـرنامج اجلـاري و تـكلـفة الـبـرامج اجلديـدة التـي �كن أن تـسجل خالل

سنة 2009 .
حتدد كيفيات التوزيعq عند احلاجةq عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم األولالقسم األول

 اJيزانية اJلحقةاJيزانية اJلحقة
( للبيان )( للبيان )

القسم الثانيالقسم الثاني
ميزانيات أخرىميزانيات أخرى

اJـادة اJـادة  56  : : تـخـصص مـسـاهمـة هـيـئـات الـضـمـان االجتـمـاعي في مـيـزانـيـات الـقـطـاعات الـصـحـيـة واJـؤسـسات
االسـتشـفائيـة اJتـخصصـة (~ا فـيهـا اJراكز االسـتشـفائيـة اجلامـعية) لـتغـطيـة األعباء الـصحـية مالـيا لـصالح اJؤمّن

لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم.

يطبق هذا التمويل على أساس اJعلـومات اJتعلقة باJؤمّن لهم اجتماعـيا اJتكفل بهم في اJؤسسات الصحية
الـعــمـومــيـة وذلك في إطــار الـعالقــات الـتــعـاقــديـة الــتي تـربط بــX الـضــمـان االجــتـمــاعي ووزارة الـصــحـة والــسـكـان

وإصالح اJستشفيات.

حتدد كيفيات تطبيق هذا احلكم عن طريق التنظيم.

وعـــلى ســـبــيـل الــتـــقــديـــرq وبـــالــنـــســبـــة لــســـنــة q2009  حتــدد هـــذه اJــســاهـــمــة بـــثــمـــانــيـــة وثالثــX مـــلــيـــار ديــنــار
( 38.000.000.000 دج).

تـتـكفل مـيـزانـيـة الـدولة بـتـغـطـيـة نفـقـات الـوقـايـة والـتكـوين والـبـحث الـطـبي والـعالج اJـقدم لـلـمـعـوزين غـير
اJؤمن لهم اجتماعيا.

الفصل الثالثالفصل الثالث
احلسابات اخلاصة للخزينةاحلسابات اخلاصة للخزينة

اJـادةاJـادة 57 :  : يـقــفـل حــســاب الــتـخـصــيص اخلـاص اJـنــصـوص عــلـيه في اJـادة  149 من قــانـون اJــالـيـة لــسـنـة 1990
الـذي رقمه 040 - 302  وعنـوانه "صنـدوق نـهايـة اJرحـلة الـثـالثـة إلعادة بـناء اJـنـاطق اJتـضررة بـزلزال  10 أكـتوبر

سنة 1980  ". ويصبّ الرصيد  اJتبقى من هذا احلساب في ميزانية الدولة.

اJـادة اJـادة   58 :  : يــفـتـح في كــتـابــات اخلــزيـنــة حــســاب تـخــصــيص خــاص رقـمه 128 - 302 وعــنــوانه "صــنــدوق تــمـلّك
االستعمال و تطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال " .

ويقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
qمساعدات الدولة -
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- إعــادة دفع اJــســاهــمــة من طــرف ســلــطــة ضــبط الــبــريــد واJــواصالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيــة لــصــالح الــبــحث
qوالتكوين و التقييس في مجال االتصاالت

qتمويالت أخرى -
- هبات و وصايا. 

في باب النفقات :في باب النفقات :

- الـنـفــقـات اJـرتـبــطـة بـكـل الـعـمــليــات اJـتــصلـة بـالـبرنــامـج االســتـراتيــجي لـ "اجلـزائـر اإللكــتـرونـية 2013
q(e-Algérie 2013)

qالدراسات -
qساعدة التقنيةJا -

- البحث والتطوير;
- ترقية اجلمعيات اJهنية للقطاع.

يكون وزير البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال اآلمر بصرف هذا احلساب.

حتدد كيفيات تطبيق هذه األحكام عن طريق التنظيم.  

اJادة اJادة 59 : : تـعدل وتـتـمم أحكـام اJادة  q189 اJعـدلـة واJتـممـةq من القـانون رقم 91 - 25  اJؤرخ في 18 ديسـمـبر
سنة 1991 واJتضمن قانون اJالية لسنة 1992 وحترر كما يأتي :

" اJـادة 189 : يــفــتح في كــتــابــات اخلــزيــنــة حــســاب تــخـصــيـص خـاص رقــمه  065  - 302 وعــنــوانه " الــصــنـدوق
الوطني للبيئة وإزالة التلوث".

ويقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

 qواخلواص Xالعمومي XتعاملJنجزة من قبل اJ(بدون تغيير حتى) ا....................-

qدة ثالث (3) سنوات من بداية االستغاللJ qراكز الردم التقنيJ اليةJساهمات اJا -

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

الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكام  مختلفة تطبق  أحكام  مختلفة تطبق  على العمليات اJالية للدولةعلى العمليات اJالية للدولة

اJادة اJادة  60 :  : تكتسي طابعا احتياطيا االعتمادات اJسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير اآلتية :
q1 -  األجور الرئيسية

qنح اخملتلفةJ2 - التعويضات و ا
qولواحقها XياومJو ا XناوبJا XستخدمJ3 -  أجور ا

qنح العائليةJ4 -  ا
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q5 - الضمان االجتماعي
qسبقة و مصاريف التكوينJنح و تعويضات التدريب و الرواتب اJ6 - ا

7 -  إعـانـات الـتسـيـيـر اخملصـصـة لـلمـؤسـسـات الـعمـومـيـة اإلدارية اJـنـشـأة حديـثـا أو الـتي تبـدأ الـنـشاط خالل
qاليةJالسنة ا

8 -  النفقات اJرتبطة بالتزامات اجلزائر إزاء الهيئات الدولية (اJساهمات واالشتراكات).

اJادة اJادة   61  :  : حتدد عالوات تـنفـيذ األحـكام والـقرارات اJعـلنـة للـغرامـات واألداءات اJاليـة التي تـؤول تغـطيـتها
إلى اإلدارة اجلبائية كما يأتي :

- مائـتا ديـنار ( 200 دج ) فـيمـا يخص تـنفيـذ األحكـام أو القـرارات اJعلـنة Jـبلغ ال يـتجاوز خـمسـة آالف دينار
( 5.000 دج) .

-  خمـسمائة دينار ( 500 دج)  فيمـا يخص تنفيـذ األحكام أو القـرارات اJعلنة Jـبلغ يفوق  خـمسة آالف دينار
( 5.000 دج) أو يساويه.

اJـادة اJـادة  62 :  : تــنــقل مــبــالغ الــتــســبــيــقــات اJــقــيّــدة في احلــســاب رقم 015  - 431 من كــتــابـات قــابــضي الــضــرائب
"متبقى التحـصـيل عند نهاية السنة الرابعة " إلى تاريخ  31 ديسمبر سنة q2007 إلى حسابات نتائج اخلزينة.

يـتم تـقـيـيـد الـتـحصـيالت احملـقـقـة بـعـد هـذا التـاريخ مـن قبل قـابـضي الـضـرائب اJـبـاشـرة في حـسـاب احلواصل
اخملتلفة Jيزانية الدولة .

توضّح تعليمة من الوزير اJكلف باJالية q عند احلاجة q كيفيات تطبيق هذه اJادة .

63 :  : تــعــدل أحــكــام اJـادة  84 من الــقــانـون رقم 04 - 21 اJــؤرخ  في  17 ذي الــقــعــدة عــام  1423 اJــوافق 29 اJـادة اJـادة 
ديسمبر سنة  2004 واJتضمن قانون اJالية لسنة  2005 وحترر كما يأتي :

" اJادة 84 :  يرخّص للخزينة العموميـة بإجراء تطهير مالي للمؤسسات واJـنشآت العمومية اJهددة البنية.
ويضمن تمويل هـذه العمليـة من موارد اJيزانـية أو القروض وكذا عن طـريق معاجلة ديـون اخلزينة اJسـتحقة على

هذه اJؤسسات .

وتـتــكـفل الـدولـة مــبـاشـرة بــإعـانـات اسـتــغـالل اJـؤســـسـات واJــنـشـآت الـعـــمـومـيـةq وتــرصـد سـنـويــا اعـتـمـادات
اJــيـــزانــيـة لــهـــذا الــغـــرضq حــسـب الـكـــيـــفـــيـــات الــتـي يــحــددهــا الــوزيــر اJــكـــلــف بــاJـالـــيـــة عــلــى أســـاس احلـــاجـــة

اJـسـجـلـة فعال" .

اJادة اJادة  64 : : �اثل الضـمان اJسلم من طـرف صندوق ضمان قـروض االستثمـار إلى البنوك واJؤسـسات اJالية
لـتغطـية قـروض االستثـمار الـتي تمنـحهـا للمـؤسسـات الصغـيرة واJـتوسطـةq كمـا هو محـدد في اJرسـوم الرئاسي

رقم 04 - 134 اJؤرخ في  19 أبريل سنة q2004 الضمان اJمنوح من طرف الدولة .

اJـادة اJـادة  : 65  :   : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اJـادة  29 من األمــر رقم 06 - 04 اJـؤرخ في  19 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427
اJوافق  15 يوليو سنة 2006 واJتضمن قانون اJالية التكميلي لسنة 2006 وحترر كما يأتي : 

(ICPRI) ـادة   29 : تــؤسس عالوة تـكــمـيـلــيـة شـهــريـة لـفــائـدة أصـحــاب الـتـقــاعـد و أصـحــاب مـعـاشــات الـعـجـزJا "
......... (بدون تغيير حتى ) التأمينات االجتماعية.
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تمنح هذه العالوة ..........( بدون تغيير حتى ) عشرة آالف دينار  (  10.000 دج ) .

تـؤسس عالوة تـكـمـيـليـة شـهـريـة لفـائـدة أصـحـاب مـنح نظـام الـتـقـاعد ( ICAR) نـظـام األجـراء التـي يقل مـبـلـغـها
الشهري عن سبعة آالف دينار (  7.000 دج ) .

تســري الـعـالوة الـتـكـمـيـلـيـة الشـهـريــة لـفائــدة أصـحـاب مـنح نـظـام الـتـقــاعـد (ICAR) عـلى اJــنحــة اJــدفــوعـة
أواJتحصل عليها عن طريق األيلولة وحتدد كما يأتي : 

- وفق اجلـدول احملـدد عن طريـق التـنـظيم اJـعـمـول به بالـنـسبـة Jـنح الـتقـاعـدواJنح األسـاسـيـة لتـقـاعد األيـلـولة
التي يتراوح مبـلغها بX ثالثة آالف وخمسمائة ودينار ( 3.501 دج) وستة آالف وتسعـمائة وتسعة وتسعX دينارا

( 6.999 دج ).

- باحتساب الـفارق بX ثالثة آالف وخمـسمائة دينار (  3.500 دج ) ومبلغ منحـة التقاعد أو اJـنحة األساسية
لـتــقــاعـد األيــلــولـة اJـتـــحــصـل عـلـيـهـا أو الـذي يـتـم حتـــويـلـه ويـقـل مــبــلــغـه الـشــهــري عن ثالثــة آالف وخـمــسـمـائـة

دينار ( 3.500 دج ).  

qادةJكما هي مـبينـة في هذه ا (ICAR) تطبـق العالوة التـكميـليـة الشهـرية لفـائدة أصحـاب منح نـظام التـقاعد
على منح التقاعد لنظام غير األجراء .

تـطــرأ زيـادةq بــصـفــة اسـتـــثــنــائـيـــةq عـلى اJــعـاشــات ومـنـح الـتــقـاعــد اJـبــاشـرة واألســاسـيــة لأليـلــولـة من نــظـام
األجـراءq الــتي تـمــت تـصــفـــيـتــهـا ويــقل مـبــلـغـهــا الـشــهـري عن أحــد عـشــر ألف ديـنـار (11.000  دج) بـنــسـبـة 5 % عـلى

الصافي اJدفوع أو صافي مبلغ األيلولة.

تـسـري الـزيـادة اJـنـصـوص عــلـيـهـا في الـفـقـرة أعاله عـلـى مـبـلغ اJـعـاشـات ومـنح الــتـقـاعـد اJـبـاشـرة واألسـاسـيـة
لـأليـلـــولـــة الــتي تـمـــت تـصــفــيــتــهــاq مـن نــظــام غـيـر األجــراءq الـــذي يــقــل مـبــلــغــه الــشـهــري عن أحـد عـشـر ألف

دينار ( 11.000 دج ) .

تـتـحـمل ميـزانـيـة الدولـة الـعالوة الـتـكمـيـلـية الـشـهـرية لـفـائـدة أصـحاب مـعـاشـات التـقـاعـد وأصحـاب مـعـاشات
الـعـجز (ICPRI) والـعالوة الـتـكـمـيـلـيـة الـشـهـريـة لـفـائـدة أصـحـاب مـنح الـتـقـاعـد ( ICAR) والـزيـادات اJـقـررة في هـذه

اJادة .

اJادة  اJادة  66 : : ينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر  باجلزائر في 2 محرّم عام 1430 اJوافق 30  ديسمبر سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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321.800.000

31.000.000

417.600.000

208.900.000

1.000.000

149.600.000

921.000.000

15.000.000

71.600.000

�

86.600.000

150.500.000

150.500.000

1.158.100.000

1.628.500.000

2.786.600.000

اJبالغ (بآالف  دج)اJبالغ (بآالف  دج)إيرادات اJيزانيةإيرادات اJيزانية

1 - اJوارد العادية - اJوارد العادية

1 -  - 1 - اإليرادات اجلبائية : - اإليرادات اجلبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اJباشرة.........................................................

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

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

      (منها الرسم عـلى القيمة اJضافة على الـمنتوجات اJستوردة).......

004 - 201 - حاصل الضرائب غير اJباشرة..................................................

005 - 201 - حاصل 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 النّظاميّة.................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

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

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

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مجموع اJوارد العاديةمجموع اJوارد العادية

2 - اجلباية البترولية : - اجلباية البترولية :

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

اجملموعاجملموع العام لإليرادات العام لإليرادات

اJالحــقاJالحــق
اجلدول اجلدول ( أ )( أ )

اإليرادات اإليرادات النهائية اJطبالنهائية اJطبّقة على ميزانية الدولة لسنة قة على ميزانية الدولة لسنة 2009
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رئاسة اجلمهورية.........................................................................................

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

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

الداخلية واجلماعات احمللية.............................................................................
الشؤون اخلارجية.........................................................................................
العدل..........................................................................................................
اJالية.........................................................................................................
الطاقة واJناجم............................................................................................
اJوارد اJائية...............................................................................................
الصناعة وترقية االستثمارات.......................................................................
التجارة......................................................................................................
الشؤون الدينية واألوقاف.............................................................................
اجملاهدين.....................................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة..............................................................
النقل..........................................................................................................
التربية الوطنية..........................................................................................
الفالحة والتنمية الريفية..............................................................................
األشغال العمومية.........................................................................................
الصحة والسكان وإصالح اJستشفيات.............................................................
الثقافة........................................................................................................
االتصال......................................................................................................
اJؤسسات الصغيرة واJتوسطة والصناعة التقليدية.........................................
التعليم العالي والبحث العلمي......................................................................
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال............................................................
العالقات مع البرJان.....................................................................................
.............................................................................XهنيJالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران..........................................................................................
العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.............................................................
التضامن الوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج.........................................
الصيد البحري واJوارد الصيدية....................................................................
الشباب والرياضة........................................................................................

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

التكاليف اJشتركةالتكاليف اJشتركة

اجملموع العاماجملموع العام

اجلدول ( ب )اجلدول ( ب )

توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2009  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

اJبـالغ (دج)اJبـالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

6.077.456.000

1.539.769.000

383.621.101.000

368.743.476.000

29.845.570.000

37.127.071.000

46.196.589.000

18.516.354.000

7.748.356.000

1.504.662.000

8.492.274.000

14.171.900.000

151.075.449.000

5.284.994.000

8.215.955.000

374.276.936.000

210.881.313.000

5.155.451.000

178.322.829.000

14.327.280.000

7.795.150.000

1.585.673.000

154.632.798.000

1.903.900.000

188.069.000

25.937.588.000

9.943.093.000

63.848.666.000

85.449.347.000

1.327.486.000

18.121.872.000

2.241.858.427.000

351.883.058.000

2.593.741.485.000



اجلدول ( ج )اجلدول ( ج )

توزيع توزيع النفقات ذات الطابع النهائيالنفقات ذات الطابع النهائي
لسنة لسنة 2009  حسب القطاعات  حسب القطاعات

(بآالف دج)بآالف دج)

القطــاعاتالقطــاعات

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

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

دعم اخلدمات اJنتجة...........................................................

اJنشآت القاعدية االقتصادية واإلدارية..................................

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

اJنشآت القاعدية االجتماعية والثقافية.................................

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

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

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

اجملموع الفرعي لالستثماراجملموع الفرعي لالستثمار

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

إعادة رسملة البنوك العمومية.............................................

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

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

اجملموع الفرعي للعمليات برأس اJالاجملموع الفرعي للعمليات برأس اJال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

614.000

348.368.000

14.160.000

801.776.000

300.925.000

211.060.000

617.975.000

258.556.000

95.000.000

2.648.434.000

-

-

80.000.000

60.000.000

140.000.000

2.788.434.000

1.201.000

393.748.000

38.185.000

725.094.000

241.933.000

183.824.000

230.027.000

227.380.000

95.000.000

2.136.392.000

361.325.000

50.000.000

20.000.000

30.000.000

461.325.000

2.597.717.000

اعتمـاداتاعتمـادات
الدفعالدفع

رخــصرخــص
البرامجالبرامج

ا.طبعة الرسميا.طبعة الرسميّةL  ةL  حي البساتLP بئر مراد رايسL ص.ب حي البساتLP بئر مراد رايسL ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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